
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sexta-feira, 29 de abril de 2022. 
 
  

  

Clipping de Notícias 
 

Os artigos reproduzidos neste clipping de notícias são, tanto no conteúdo quanto 
na forma, de inteira responsabilidade de seus autores. Não traduzem, por isso 
mesmo, a opinião legal ou manifestação de integrante da SiqueiraCastro. 
  



  Sumário das Matérias: 
 

IPI: Governo publica decreto que amplia para 35% corte na alíquota do 

imposto 

Valor .....................................................01 

Brasil tem déficit em conta corrente de US$ 2,414 bilhões em fevereiro 

Valor......................................................02 

Governo edita MP que eleva CSLL dos bancos de 20% para 21% 

Valor......................................................04 

Juntas, Aliansce Sonae e BR Malls devem se tornar a maior empresa de 

shoppings até o início de 2023 

Valor......................................................06 

STF: Retomado julgamento de ação bilionária sobre crédito de varejistas 

Valor......................................................08 

Governo amplia corte no IPI de máquina de lavar, carros e outros produtos da 

indústria para 35% 

Globo.......................................................11 

Bolsa sobe, impulsionada por commodities após sinalizações de estímulo da 

China; dólar cai 

Globo.....................................................13 

Governo propõe retirar da meta fiscal operações que usam precatórios da 

União como moeda de troca 

Estadão.....................................................17 

Investidores querem usar títulos de dívidas do governo para pagar por ações 

da Eletrobras 

Estadão..................................................20 

Aposentados por invalidez do INSS conseguem benefício integral na Justiça 

Folha.................................................22 

Governo abre prazo para empresas do Simples e MEIs negociarem dívidas; veja 

regras 

Folha...............................................26 

Fixação de honorários de sucumbência deve respeitar CPC, decide ministro 

Consultor...............................................28 



Ministro anula ação penal da "lava jato" e encaminha para a Justiça Eleitoral 

Consultor...............................................30 

Juiz determina inscrição de créditos tributários em dívida ativa para transação 

Consultor...............................................32 

1ª turma do STF fixa honorários de sucumbência conforme CPC 

Migalhas.............................................33 

Não é crime advogado orientar contra delação, diz juiz ao absolver 

Migalhas.....................................................35 

Lewandowski: Lava Jato não é competente para julgar caso Pituba 

Migalhas.....................................................37 

Receita Federal regulamenta Relp, o Refis das micro e pequenas empresas 

Jota.....................................................39 

STJ nega isenção de IPI a estabelecimento equiparado ao industrial 

Jota.....................................................40 

Divulgação de disputas societárias e CVM: chance perdida de incentivar 

acordos? 

Jota.....................................................41 

 

  



1 

 

 
 

Brasil 

IPI: Governo publica decreto 
que amplia para 35% corte na 
alíquota do imposto 
 
A medida tem um impacto de R$ 15,218 
bilhões na arrecadação em 2022, de R$ 
27,391 bilhões em 2023, e de R$ 29,328 
bilhões em 2024 
 
Por Valor — Brasília 
29/04/2022 10h20  Atualizado há 23 
minutos 

 
O presidente Jair Bolsonaro publicou 

nesta sexta-feira no Diário Oficial da 

União (DOU) decreto que ampliou 

a redução geral da alíquota do 

Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) de 25% para 

35% para a "maioria dos produtos". A 

medida começa a valer a partir de 1º de 

maio. 

 

Segundo informações da Secretaria-

Geral da Presidência da República, “a 

medida objetiva estimular a economia, 

afetada pela pandemia, com a finalidade 

de assegurar os níveis de atividade 

econômica e o emprego dos 

trabalhadores”. O decreto adequa ainda 

a Tabela de Incidência do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (TIPI) 2022 

às alterações promovidas na TIPI 2017 

pelo Decreto nº 10.979, de 2022. 

 

 
Paulo Guedes: Ministro havia dito que 

pretendia fazer "mais uma rodada" de 

redução nas alíquotas de IPI — Foto: 

CRISTIANO MARIZ/Agência O Globo 

 

A medida tem um impacto de R$ 15,218 

bilhões na arrecadação em 2022, de R$ 

27,391 bilhões em 2023, e de R$ 29,328 

bilhões em 2024. Conforme a 

Secretaria-Geral, por se tratar de tributo 

extrafiscal, de natureza regulatória, é 

dispensada a apresentação de medidas 

de compensação, como autorizado pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Na quarta-feira (27), o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, havia dito que 

pretendia fazer "mais uma rodada" 

de redução nas alíquotas de 

IPI para que a queda chegasse a 35%. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/29/governo-amplia-corte-da-
alquota-do-ipi-para-35-pontos-
percentuais-a-partir-de-1-de-
maio.ghtml  
 
Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/busca/click?abTestId=447a80cd-2a2e-407c-92a1-f5655e42777a&abAlternative=valor-recency-sort-issued&syn=False&q=guedes&p=9&r=1651249181133&u=https%3A%2F%2Fvalor.globo.com%2Fbrasil%2Fnoticia%2F2022%2F04%2F28%2Fguedes-promete-nova-rodada-de-corte-da-aliquota-do-ipi.ghtml&abExperiment=valor-recency-sort-issued&key=459c6cf82841eb45ae5612eef4968155
https://valor.globo.com/busca/click?abTestId=447a80cd-2a2e-407c-92a1-f5655e42777a&abAlternative=valor-recency-sort-issued&syn=False&q=guedes&p=9&r=1651249181133&u=https%3A%2F%2Fvalor.globo.com%2Fbrasil%2Fnoticia%2F2022%2F04%2F28%2Fguedes-promete-nova-rodada-de-corte-da-aliquota-do-ipi.ghtml&abExperiment=valor-recency-sort-issued&key=459c6cf82841eb45ae5612eef4968155
https://valor.globo.com/busca/click?abTestId=447a80cd-2a2e-407c-92a1-f5655e42777a&abAlternative=valor-recency-sort-issued&syn=False&q=guedes&p=9&r=1651249181133&u=https%3A%2F%2Fvalor.globo.com%2Fbrasil%2Fnoticia%2F2022%2F04%2F28%2Fguedes-promete-nova-rodada-de-corte-da-aliquota-do-ipi.ghtml&abExperiment=valor-recency-sort-issued&key=459c6cf82841eb45ae5612eef4968155
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/29/governo-amplia-corte-da-alquota-do-ipi-para-35-pontos-percentuais-a-partir-de-1-de-maio.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/29/governo-amplia-corte-da-alquota-do-ipi-para-35-pontos-percentuais-a-partir-de-1-de-maio.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/29/governo-amplia-corte-da-alquota-do-ipi-para-35-pontos-percentuais-a-partir-de-1-de-maio.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/29/governo-amplia-corte-da-alquota-do-ipi-para-35-pontos-percentuais-a-partir-de-1-de-maio.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/29/governo-amplia-corte-da-alquota-do-ipi-para-35-pontos-percentuais-a-partir-de-1-de-maio.ghtml
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Brasil 

Brasil tem déficit em conta 
corrente de US$ 2,414 bilhões 
em fevereiro 
 
Resultado divulgado pelo Banco Central 
ficou abaixo daquele projetado pela 
própria instituição, de rombo de US$ 
2,6 bilhões 
 
Por Alex Ribeiro e Larissa Garcia, 
Valor — São Paulo e Brasília 
29/04/2022 09h59  Atualizado há uma 
hora 

 
O Brasil registrou déficit em 

suas transações correntes de US$ 

2,414 bilhões em fevereiro, conforme 

divulgado nesta sexta-feira pelo Banco 

Central (BC). A autoridade monetária 

estimava déficit de US$ 2,6 bilhões para 

o período. No mesmo mês de 2021, o 

saldo da conta corrente foi negativo em 

US$ 3,970 bilhões. 

 

Já no acumulado de 12 meses, a 

diferença entre o que o país gastou e o 

que recebeu nas transações 

internacionais relativas a comércio, 

rendas e transferências unilaterais 

alcançou saldo negativo de US$ 26,096 

bilhões, o equivalente a 1,59% do 

Produto Interno Bruto (PIB) estimado 

pela autoridade monetária. Em janeiro, 

o déficit foi equivalente a 1,71% do PIB. 

 

O BC apontou ainda que o ingresso 

líquido do Investimento Direto no País 

(IDP) somou US$ 11,843 bilhões em 

fevereiro, acima da estimativa da 

própria autoridade monetária, de 

ingresso líquido de US$ 10 bilhões. Um 

ano antes, o IDP tinha somado US$ 

8,837 bilhões. 

 

Fazem parte do IDP os recursos 

destinados à participação no capital e os 

empréstimos diretos concedidos por 

matrizes de empresas multinacionais 

para suas filiais no país e vice-versa. O 

retorno de investimento brasileiro no 

exterior também integra essas 

estatísticas. 

 

Nos 12 meses encerrados em fevereiro, o 

IDP totalizou US$ 50,678 bilhões, ou 

3,09% do PIB, contra 2,94% do PIB 

vistos até janeiro. O montante é mais do 

que suficiente para cobrir o déficit em 

conta corrente. 

 

Para 2022, o BC calcula superávit em 

conta corrente de US$ 5 bilhões e IDP de 

US$ 55 bilhões, conforme divulgado 

pela autoridade monetária no último 

Relatório Trimestral de Inflação (RTI). 

 

Investimentos, lucros e 
dividendos 
 
Os investimentos estrangeiros em 

carteira tiveram entrada líquida de US$ 

2,164 bilhões em fevereiro; um mês 

antes, houve entrada de US$ 3,825 

bilhões. 

 

No mercado de renda fixa, saíram 

liquidamente US$ 2,685 bilhões em 

fevereiro. Considerando apenas as 

negociações no país nesse segmento, o 

resultado foi negativo em US$ 3,089 

bilhões. 

 

Já o fluxo de investimentos estrangeiros 

em ações via bolsas de valores resultou 

em ingresso de US$ 5,034 bilhões, 

considerando tanto aplicações via bolsa 

brasileira quanto via Bolsa de Nova 

York. Houve saída de US$ 185 milhões 

em investimetnos em fundos de 

investimento 

 

O BC apontou também que a remessa 

líquida de lucros e dividendos das 
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empresas para o exterior ficou em US$ 

2,933 bilhões em fevereiro. Um mês 

antes, a remessa foi de US$ 2,474 

bilhões. 

 

A autoridade monetária calcula uma 

entrada líquida de investimentos em 

carteira de US$ 11 bilhões em 2022 e 

remessa líquida de US$ 30 bilhões em 

lucros e dividendos no período, 

conforme o RTI mais recente. 

 

Dívida 
 
As novas emissões de dívida externa de 

médio e longo prazo por empresas 

privadas e estatais somaram o 

equivalente a 177% das amortizações 

vencidas ao longo de fevereiro, de 

acordo com o BC. Rolagem acima de 

100% mostra que as novas colocações 

foram mais do que suficientes para 

cobrir todos os pagamentos. Em 

fevereiro de 2021, a taxa de rolagem 

havia sido de 138%. 

 

Para empréstimos tomados 

diretamente, ou seja, sem emissão de 

títulos no mercado internacional, o BC 

apurou taxa de rolagem de 161% em 

fevereiro (136% um ano antes). Para 

emissões envolvendo lançamento de 

títulos, como bônus, “notes” e 

“commercial papers”, o percentual foi de 

343% no segundo mês de 2022, ante 

145% há um ano. 

 

 
— Foto: CC0 Creative Commons 

/Pixabay 

 

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

2022/04/29/brasil-tem-deficit-em-

conta-corrente-de-us-2414-bilhoes-em-

fevereiro.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/29/brasil-tem-deficit-em-conta-corrente-de-us-2414-bilhoes-em-fevereiro.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/29/brasil-tem-deficit-em-conta-corrente-de-us-2414-bilhoes-em-fevereiro.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/29/brasil-tem-deficit-em-conta-corrente-de-us-2414-bilhoes-em-fevereiro.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/29/brasil-tem-deficit-em-conta-corrente-de-us-2414-bilhoes-em-fevereiro.ghtml
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Finanças 

Governo edita MP que eleva 
CSLL dos bancos de 20% para 
21% 
 
Medida visa custear a abertura do 
programa de renegociação de dívidas de 
empresas do Simples Nacional 
 
Por Folhapress — São Paulo 
28/04/2022 22h48  Atualizado há 25 
minutos 

 
O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou 

nesta quinta-feira (28) uma MP (medida 

provisória) que eleva a tributação sobre 

bancos e instituições 

financeiras para custear a 

abertura do programa 

de renegociação de dívidas de 

empresas do Simples Nacional. 

 

A Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) dos bancos subirá de 

20% para 21% até o fim deste ano. Já a 

alíquota das demais instituições 

financeiras passará de 15% para 16%. 

 

A medida foi publicada em edição extra 

do "Diário Oficial da União" e, antes 

mesmo da publicação, já vinha sendo 

criticada pelos bancos por ampliar a 

carga tributária sobre essas 

instituições em um momento de 

elevação da taxa de juros e 

encarecimento do crédito. 

 

A MP tem vigência imediata, mas o 

aumento do tributo só terá efeito daqui 

90 dias (a partir de 1º de agosto), devido 

à chamada noventena (antecedência 

mínima para uma elevação desse tipo de 

contribuição). 

 

Bolsonaro também editou um decreto 

para cortar o benefício dos xaropes de 

refrigerantes produzidos na Zona 

Franca de Manaus. 

 

As companhias que produzem o xarope 

dos refrigerantes e estão instaladas na 

região são isentas de Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI), mas 

mesmo sem pagar tributos elas geram 

créditos tributários para grandes 

empresas engarrafadoras que adquirem 

o concentrado. O benefício é equivalente 

ao valor do imposto sobre o xarope de 

refrigerante. 

 

Até o fim de fevereiro, a alíquota era de 

8%, mas, graças ao corte linear de 25% 

no imposto, promovido pelo Ministério 

da Economia, já havia caído a 6%. Agora, 

a alíquota foi zerada. Quanto menor é 

esse porcentual, menos créditos as 

grandes empresas têm para abater seus 

tributos. 

 

O corte do benefício tributário dos 

refrigerantes desagrada a bancada de 

parlamentares do Amazonas, com quem 

o governo já vem travando uma queda de 

braço devido à redução do IPI. A medida 

tira competitividade dos produtos da 

Zona Franca, que já são isentos do 

imposto. 

 

As elevações de tributos são necessárias 

para compensar uma renúncia de cerca 

de R$ 500 milhões com o Relp 

(Programa de Reescalonamento do 

Pagamento de Débitos no Âmbito do 

Simples Nacional), como ficou 

conhecido o Refis focado nos pequenos 

negócios. A lei foi promulgada em 17 de 

março, após o Congresso Nacional 

derrubar um veto de Bolsonaro à 

medida. O veto foi necessário 

justamente porque o programa havia 

sido aprovado sem previsão de renúncia 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/01/csll-maior-pode-bancar-refis-do-simples.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/01/csll-maior-pode-bancar-refis-do-simples.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/27/refis-do-simples-vai-comecar-a-funcionar-nesta-semana-diz-presidente-do-sebrae.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/27/refis-do-simples-vai-comecar-a-funcionar-nesta-semana-diz-presidente-do-sebrae.ghtml
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no Orçamento ou de medida 

compensatória. 

 

O prazo de adesão iria inicialmente até 

29 de abril, mas o programa demorou a 

ser regulamentado pelo governo na 

esteira das dificuldades políticas em 

implementar as compensações. Essa 

demora vinha causando inquietação 

entre pequenos empresários e 

parlamentares ligados ao setor. 

 

Na semana passada, o Comitê Gestor do 

Simples Nacional aprovou a prorrogação 

do prazo para MEIs 

(microempreendedores individuais) e 

pequenas empresas do Simples Nacional 

renegociarem suas dívidas tributárias 

com a União, diante do atraso na 

abertura do programa. 

 

O governo estima que até R$ 50 bilhões 

em débitos possam ser negociados no 

Refis do Simples. 

 

O programa permite às empresas 

inscritas no Simples e aos MEIs parcelar 

suas dívidas em até 180 meses (15 anos). 

A negociação deve respeitar o valor 

mínimo de R$ 300 para a prestação, 

com exceção dos MEIs, que poderão 

pagar, no mínimo, R$ 50 por mês. 

 

As micro e pequenas empresas pagariam 

uma entrada de 1% a 12,5% do valor da 

dívida, conforme o grau de perda de 

receitas durante a crise provocada pela 

pandemia de covid-19. 

 

Além disso, elas teriam descontos entre 

65% e 90% nos juros e multas e de 75% 

a 100% nos encargos e honorários 

advocatícios, também de acordo com o 

impacto da crise em seus caixas. 

 

Como o veto integral foi derrubado pelo 

Congresso, até mesmo empresas que 

tiveram ganhos de faturamento na 

pandemia poderão aderir à 

renegociação. 

 

A medida foi criada como uma resposta 

às dificuldades sofridas por pequenos 

negócios durante a crise da covid-

19. Apesar de o Ministério da Economia 

ter sugerido o veto à medida, durante a 

pandemia o próprio ministro Paulo 

Guedes (Economia) chegou a falar na 

possibilidade de essas empresas 

receberem um parcelamento de 

obrigações tributárias. 

 

 
A alíquota das demais instituições 

financeiras passará de 15% para 16% — 

Foto: Daniel Dan/Pexels 

  

https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/04/28/governo-edita-mp-que-
eleva-csll-dos-bancos-de-20-pontos-
percentuais-para-21.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/28/governo-edita-mp-que-eleva-csll-dos-bancos-de-20-pontos-percentuais-para-21.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/28/governo-edita-mp-que-eleva-csll-dos-bancos-de-20-pontos-percentuais-para-21.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/28/governo-edita-mp-que-eleva-csll-dos-bancos-de-20-pontos-percentuais-para-21.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/28/governo-edita-mp-que-eleva-csll-dos-bancos-de-20-pontos-percentuais-para-21.ghtml
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Empresas 

Juntas, Aliansce Sonae e BR 
Malls devem se tornar a 
maior empresa de shoppings 
até o início de 2023 
 

De acordo com as empresas, a fusão 

deve destravar valor através de sinergias 

de comercialização e de mídia, 

conversão de margens, iniciativas 

“figitais” (físicas e digitais) e potenciais 

economias de despesas financeiras 

 
Por Raquel Brandão, Valor — São Paulo 
29/04/2022 11h09  Atualizado há 15 
minutos 

 
Caso seja aprovada por acionistas e 

pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica, Aliansce 

Sonae e BR Malls devem formar, 

juntas, entre o fim de 2022 e o início de 

2023, a maior empresa de shoppings 

centers listada na bolsa brasileira, com 

69 shoppings e vendas anualizadas na 

casa de R$ 32 bilhões. 

 

Os presidentes executivos das duas 

companhias apresentaram alguns 

destaques do acordo de fusão entre as 

duas companhias em teleconferência. A 

apresentação durou pouco mais de 10 

minutos e não foi aberta para perguntas 

de analistas. 

 

“Estamos aqui construindo a maior 

plataforma de varejo e shoppings 

centers da América Latina. O centro do 

racional dessa fusão é a convergência 

cultural das duas companhias”, 

disse Rafael Sales, presidente da 

Aliansce Sonae. 

 

De acordo com as empresas, a fusão deve 

destravar valor através de sinergias de 

comercialização e de mídia, conversão 

de margens, iniciativas “figitais” (físicas 

e digitais) e potenciais economias de 

despesas financeiras. 

 

“São números relevantes que refletem o 

tamanho da oportunidade que temos 

pela frente”, disse o presidente da BR 

Malls, Ruy Kameyama, 

acrescentando que os dois executivos 

estão “comprometidos” em trabalhar 

pelo acordo. 

 

As duas companhias anunciaram hoje o 

acordo de combinação dos negócios. Nos 

termos da operação, a Aliansce vai 

incorporar todas as ações da BR Malls, 

com a entrega aos acionistas da 

companhia de 326.339.911 ações 

ordinárias, equivalente a 0,39 por ação, 

55,13% da nova companhia. Além disso, 

vão receber uma parcela em dinheiro de 

R$ 1,25 bilhão, o que representa R$ 1,50 

por ação. 

 

A nova companhia, se aprovada, terá 

dois conselheiros indicados pela BR 

Malls, quatro pela Aliansce Sonae e três 

membros independentes. Além disso, 

deve ser alterado o estatuto social para 

reduzir o atual gatilho de “poison pill” de 

30% para 25% 

 

De acordo com documento publicado 

pela BR Malls, apenas o conselheiro 

Mauro Cunha votou contra a proposta 

da Aliansce Sonae. 

 

As duas companhias devem convocar 

assembleia de acionistas a ser realizada 

até dia 9 de junho. 
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Shopping Parangaba, do grupo Aliansce 

— Foto: Divulgação 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/29/juntas-aliansce-sonae-
e-br-malls-devem-se-tornar-a-maior-
empresa-de-shoppings-ate-o-inicio-de-
2023.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/29/juntas-aliansce-sonae-e-br-malls-devem-se-tornar-a-maior-empresa-de-shoppings-ate-o-inicio-de-2023.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/29/juntas-aliansce-sonae-e-br-malls-devem-se-tornar-a-maior-empresa-de-shoppings-ate-o-inicio-de-2023.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/29/juntas-aliansce-sonae-e-br-malls-devem-se-tornar-a-maior-empresa-de-shoppings-ate-o-inicio-de-2023.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/29/juntas-aliansce-sonae-e-br-malls-devem-se-tornar-a-maior-empresa-de-shoppings-ate-o-inicio-de-2023.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/29/juntas-aliansce-sonae-e-br-malls-devem-se-tornar-a-maior-empresa-de-shoppings-ate-o-inicio-de-2023.ghtml
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Legislação 

STF: Retomado julgamento de 
ação bilionária sobre crédito 
de varejistas 
 
Congresso tenta, em paralelo, endereçar 
solução legislativa para efeito colateral 
de decisão da Corte 
 
Por Beatriz Olivon, Valor — Brasília 
29/04/2022 10h32  Atualizado há 46 
minutos 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) 

retomou, nesta sexta-feira (29), o 

julgamento sobre os créditos 

tributários de ICMS na transferênc

ia de mercadorias, de um Estado para 

outro, entre estabelecimentos de um 

mesmo contribuinte. O caso voltou a 

ser julgado no Plenário Virtual, depois 

que o ministro Gilmar 

Mendes desistiu do pedido de 

destaque, ato que transferia a análise 

para o plenário físico. 

 

Os ministros estão divididos sobre a 

partir de quando a decisão teria 

validade. Mais importante para as 

empresas, outro ponto em discussão é 

sobre a edição de normas estaduais que 

disciplinem a transferência de 

crédito. 

 

As dez maiores empresas 

do varejo correm o risco de perder R$ 

5,6 bilhões de créditos tributários por 

ano com esse julgamento. O impacto 

estimado consta em um parecer da 

Tendências Consultoria Integrada 

contratado por empresas do setor. 

 
Fachada do Supremo Tribunal Federal. 

Foto: Dorivan Marinho/SCO/STF 

(16/12/2014) — Foto: ATENÇÃO: 

DEFINIR CRÉDITO! 

 

A projeção de perda anual de crédito 

tributário tem base no faturamento de 

2019 - que soma R$ 234 bilhões - e a 

forma como elas se organizam. 

 

Efeito colateral 
 
Estão em julgamento os embargos de 

declaração com efeitos infringentes - 

para rever o mérito da decisão. O recurso 

foi apresentado pelo Rio Grande do 

Norte (ADC 49). 

 

O Estado busca esclarecer e modificar 

alguns pontos da decisão do STF, 

proferida há um ano. Na ocasião, os 

ministros invalidaram a cobrança de 

ICMS na transferência de mercadorias, 

de um Estado para outro, entre 

estabelecimentos de um mesmo 

contribuinte. 

 

A decisão, aparentemente, beneficia os 

contribuintes. Mas há um efeito 

colateral já que ela mexe nos créditos a 

que as empresas têm direito e usam para 

abater do pagamento do imposto. 

 

O regime do ICMS é não cumulativo. 

Isso quer dizer que o que a empresa paga 

na etapa anterior da cadeia produtiva, ao 

adquirir a mercadoria para 

revenda, serve como crédito para 

abater na etapa subsequente. 

 

Com a decisão de abril do ano passado, 

no entanto, o uso do crédito fica restrito 
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ao Estado de saída da mercadoria. A 

empresa vai acumular crédito demais 

em um Estado, o de origem, e não terá 

nada no outro, o destino do produto. 

 

Isso gera desequilíbrio no fluxo de 

caixa. Pode sobrar crédito em um 

Estado enquanto, no outro, a empresa 

ser obrigada a desembolsar, em 

dinheiro, todo o pagamento. 

 

Estima-se que 40% das transações dos 

centros de distribuição das empresas 

varejistas sejam de caráter 

interestadual, tendo como destino a 

mesma titularidade. É para resolver esse 

ponto que houve apresentação do 

recurso (embargos de declaração). 

 

Votos 
 
Em 2021, o relator, ministro Edson 

Fachin, votou apenas pela modulação 

temporal, sem mudar o mérito. Foi 

seguido pelos ministros Cármen 

Lúcia e Ricardo Lewandowski. Os 

votos voltaram hoje ao sistema no 

mesmo sentido. 

 

O ministro Luís Roberto 

Barroso divergiu parcialmente. O voto 

não está disponível no sistema mas, 

quando a votação foi iniciada, Barroso 

fez uma ressalva na modulação os 

processos administrativos e judiciais 

pendentes de conclusão. Votou para que 

os contribuintes possam transferir os 

créditos se encerrado o prazo sem que os 

Estados disciplinem a transferência de 

créditos de ICMS entre 

estabelecimentos de mesmo titular. 

 

Além de conceder prazo para que os 

Estados adaptem a legislação para 

permitir a transferência dos créditos, 

Barroso definiu que uma vez exaurido o 

marco temporal sem que os entes 

disponham sobre o assunto, os 

contribuintes tenham o direito de 

transferir os créditos, como a 

sistemática anterior permitia. Ele foi 

acompanhado pela ministra Rosa 

Weber. 

 

O voto foi seguido em parte pelo 

ministro Dias Toffoli, que ponderou 

ser o caso de se conferir prazo para que 

seja editada lei complementar federal 

em harmonia com a tese fixada pelo STF. 

Por considerar curto o prazo até o fim de 

2021, estipulou 18 meses a partir da 

publicação da ata do julgamento. Ficam 

de fora as ações judiciais propostas até a 

data de publicação da ata de julgamento 

do mérito. 

 

Toffoli divergia do voto do ministro Luís 

Roberto Barroso quanto à solução caso 

os Estados não disciplinem a 

transferência de créditos entre 

estabelecimentos do mesmo titular 

dentro do prazo. Para Barroso, nesse 

caso, as empresas terão o direito de 

transferir créditos, como a sistemática 

anterior permitia. Já para Toffoli, é 

melhor não estipular nenhuma 

consequência e aguardar o 

cumprimento. O voto de Toffoli foi 

seguido pelos ministros Alexandre de 

Moraes e Luiz Fux. 

 

Os demais ministros têm até a próxima 

sexta-feira para votar. 

 

Solução legislativa 
 
A Comissão de Assuntos Econômicos 

(CAE) aprovou, na quarta-feira, o 

Projeto de Lei do Senado (PLS) 332, de 

2018, que veda a incidência do ICMS na 

saída de mercadoria de estabelecimento 

de contribuinte para outro 

estabelecimento de mesmo titular. 

 

O texto garante a manutenção do crédito 

tributário em favor do contribuinte 

diante da não incidência do imposto na 

operação de saída. Traz ainda a 
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possibilidade de a empresa fazer incidir 

o ICMS e efetuar o destaque na saída de 

seu estabelecimento para outro de 

mesma titularidade. 

 

O projeto será agora analisado pelo 

plenário do Senado. Se aprovado, segue 

para a Câmara dos Deputados. 

 

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

cia/2022/04/29/stf-retomado-

julgamento-de-ao-bilionria-sobre-

crdito-de-varejistas.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/29/stf-retomado-julgamento-de-ao-bilionria-sobre-crdito-de-varejistas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/29/stf-retomado-julgamento-de-ao-bilionria-sobre-crdito-de-varejistas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/29/stf-retomado-julgamento-de-ao-bilionria-sobre-crdito-de-varejistas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/29/stf-retomado-julgamento-de-ao-bilionria-sobre-crdito-de-varejistas.ghtml
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Economia 

Governo amplia corte no IPI 
de máquina de lavar, carros e 
outros produtos da indústria 
para 35% 
 
Medida vale a partir de 1º de maio. 
Governo usa excesso de arrecadação 
para promover redução de tributos, mas 
está com as contas no vermelho 

 
Fernanda Trisotto e Daniel Gullino 
29/04/2022 - 09:48 / Atualizado em 
29/04/2022 - 10:53 
 

Produtos da linha branca, como 

máquina de lavar, serão beneficiados 

por corte de impostos Foto: Oliver Bunic 

/ Bloomberg 

 

BRASÍLIA – O governo ampliou a 

redução linear nas alíquotas do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) 

para 35%. A medida, que passa a valer a 

partir de 1º de maio, foi publicada no 

Diário Oficial da União desta sexta-feira 

e se aplica a produtos como máquina de 

lavar e carros. A medida terá impacto 

fiscal de R$ 71,9 bilhões até 2024, 

informou o Palácio do Planalto. 

 

O governo vem registrando recordes de 

arrecadação, mas tem gastado mais do 

que arrecada também e fechou março 

com as contas no vermelho. Como o 

governo sustenta que esse aumento é 

estrutural,  apesar de isso não ser 

consenso entre especialistas, vem 

promovendo a redução de alguns 

tributos. 

 

O novo decreto amplia a redução geral 

das alíquotas de 25% para 35% e vale 

para quase todos os produtos. Ficaram 

de fora aqueles com tabaco na 

composição, por exemplo. A medida 

abrange, por outro lado, produtos da 

linha branca, como geladeira e máquina 

de lavar. 

 

Menos R$ 71,9 bi em arrecadação 
 
"A presente medida objetiva estimular a 

economia, afetada pela pandemia 

provocada pelo coronavírus, com a 

finalidade de assegurar os níveis de 

atividade econômica e o emprego dos 

trabalhadores. Dessa forma, espera-se 

promover a recuperação econômica do 

país", afirmou o Planalto em nota. 

 

De acordo com o Executivo, o corte das 

alíquotas vai representar uma 

diminuição da carga tributária de R$ 

71,9 bilhões até 2024. A estimativa é de 

que o governo deixe de arrecadar R$ 

15,2 bilhões em 2022, R$ 27,4 bilhões 

em 2023 e R$ 29,3 bilhoões em 2024. 

 

"Por se tratar de tributo extrafiscal, de 

natureza regulatória, é dispensada a 

apresentação de medidas de 

compensação, como autorizado pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal", explicou o 

Planalto. 

 

Na quarta-feira, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, voltou a 

afirmar que todo excesso de arrecadação 

será transformado em redução de 

tributos. Ele já tinha sinalizado a nova 

rodada de redução do IPI. 

 

Já foram zerados, até o fim deste ano, o 

imposto de importação sobre o café, a 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/mesmo-com-arrecadacao-recorde-contas-do-governo-tem-rombo-de-63-bi-em-marco-25493379
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/mesmo-com-arrecadacao-recorde-contas-do-governo-tem-rombo-de-63-bi-em-marco-25493379
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/pacote-de-bondades-de-bolsonaro-no-ano-eleitoral-pode-virar-bomba-fiscal-em-2023-alertam-especialistas-25479686
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/pacote-de-bondades-de-bolsonaro-no-ano-eleitoral-pode-virar-bomba-fiscal-em-2023-alertam-especialistas-25479686
https://oglobo.globo.com/economia/governo-zera-imposto-de-importacao-de-alimentos-que-mais-pesam-na-inflacao-do-etanol-impacto-no-preco-da-gasolina-chega-r-020-25442133
https://oglobo.globo.com/economia/governo-zera-imposto-de-importacao-de-alimentos-que-mais-pesam-na-inflacao-do-etanol-impacto-no-preco-da-gasolina-chega-r-020-25442133
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-entrar-na-ocde-brasil-precisa-fazer-reforma-tributaria-diz-guedes-1-25491991
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-entrar-na-ocde-brasil-precisa-fazer-reforma-tributaria-diz-guedes-1-25491991
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-entrar-na-ocde-brasil-precisa-fazer-reforma-tributaria-diz-guedes-1-25491991
https://oglobo.globo.com/economia/governo-zera-imposto-de-importacao-de-alimentos-que-mais-pesam-na-inflacao-do-etanol-impacto-no-preco-da-gasolina-chega-r-020-25442133
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margarina, o queijo, o macarrão, o óleo 

de soja e o açúcar. Também foi zerado o 

imposto de importação do etanol, que é 

misturado na gasolina e também 

vendido separadamente. 

  

https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/governo-amplia-corte-
no-ipi-de-maquina-de-lavar-carros-
outros-produtos-da-industria-para-35-
25494788  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-amplia-corte-no-ipi-de-maquina-de-lavar-carros-outros-produtos-da-industria-para-35-25494788
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-amplia-corte-no-ipi-de-maquina-de-lavar-carros-outros-produtos-da-industria-para-35-25494788
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-amplia-corte-no-ipi-de-maquina-de-lavar-carros-outros-produtos-da-industria-para-35-25494788
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-amplia-corte-no-ipi-de-maquina-de-lavar-carros-outros-produtos-da-industria-para-35-25494788
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-amplia-corte-no-ipi-de-maquina-de-lavar-carros-outros-produtos-da-industria-para-35-25494788
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Economia 

Bolsa sobe, impulsionada por 
commodities após 
sinalizações de estímulo da 
China; dólar cai 
 
País asiático anunciou medidas para 
dar suporte à economia em meio ao 
avanço da Covid-19. Nos EUA, inflação 
alta e balanços devem ditar ritmo dos 
mercados 
 
Vitor da Costa e agências internacionais 
29/04/2022 - 10:53 / Atualizado em 
29/04/2022 - 11:08 
 

Dados de inflação nos Estados Unidos, 

sinalizações de estímulo da China e 

balanços corporativos ditam o ritmo dos 

mercados. Foto: Ricardo Moraes / 

REUTERS 

 

RIO — A Bolsa apresenta forte alta 

enquanto o dólar opera com queda ante 

o real no início desta sexta-feira. Novas 

sinalizações de apoio à economia vindas 

da China davam impulso aos papéis 

ligados a commodities e ajudavam o 

mercado doméstico. 

 

No pregão, os investidores repercutem 

dados de inflação nos Estados Unidos e 

a divulgação de balanços do primeiro 

trimestre. 

 

Por volta de 10h30, o Ibovespa subia 

1,64%, aos 111.721 pontos. Além dos 

ativos ligados a commodities, o principal 

índice da B3 recebia apoio do 

desempenho positivo dos bancos e do 

setor de shoppings. 

 

— O que temos de mais favoráveis é a 

alta do minério de ferro na China, com o 

governo prometendo mais estímulos 

para promover o crescimento chinês — 

destaca o diretor da mesa de renda 

variável da Lifetime Investimentos, 

Vitor Carettoni. 

 

No mesmo horário, moeda americana 

tinha baixa de 0,90%, negociada a R$ 

4,8970. 

 

Além do comportamento do dólar no 

exterior, o câmbio deve sofrer influência 

da formação da taxa Ptax de fim de mês, 

taxa usada pelo Banco Central (BC), que 

costuma trazer volatilidade. 

 

A taxa é calculada com base nos valores 

praticados no mercado financeiro ao 

longo do dia. No fim de cada mês, os 

agentes financeiros tentam direcioná-la 

para valores mais favoráveis às suas 

posições. 

 

Quem está "comprado" em dólar aposta 

na alta e quem está "vendido" aposta na 

baixa. Ambos os players tentam negociar 

de modo que isso se reflita no 

fechamento do dia. 

 

Commodities e bancos ajudam 
Ibovespa 
 
Entre as ações, as ordinárias da Vale 

(VALE3, com direito a voto) avançavam 

1,73% e as da Siderúrgica Nacional 

(CSNA3), 2,10%. 

 

As preferenciais da Usiminas (USIM5) 

tinham alta de 2,40% e as da Gerdau 

(GGBR4), de 1,14%. 
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Na China, um dos principais órgãos do 

Partido Comunista afirmou, em sua 

reunião mensal, que o governo deve 

definir medidas de suporte à economia, 

na tentativa de estabilizar o consumo e 

estimular o crescimento. 

 

Entre as medidas anunciadas, estão o 

apoio a indústrias e pequenas empresas 

atingidas pela Covid-19, aceleração do 

trabalho em infraestrutura e transporte 

e estabilização da logística e cadeias de 

suprimentos. 

 

A adoção de lockdowns nas últimas 

semanas em cidades importantes elevou 

as preocupações nos mercados sobre o 

crescimento do país no restante do ano, 

o que impactou o preço de commodities 

importantes como o petróleo. 

 

As ordinárias da Petrobras (PETR3) 

subiam 1,71% e as ordinárias (PETR4), 

1,02%. 

 

No setor financeiro, as preferenciais do 

Itaú (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4) 

tinham altas de 1,98% e 1,81%, 

respectivamente. 

 

Na quinta-feira, o governo publicou no 

Diário Oficial, medida provisória (MP) 

para aumentar o imposto dos bancos. 

 

A medida mexe na Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL), subindo a 

alíquota de 20% para 21% no caso dos 

bancos a partir de agosto. E de 15% para 

16% para corretoras, seguradoras e 

distribuidoras de valores mobiliários. 

 

A mudança é temporária e válida apenas 

até o fim deste ano. Com isso, o governo 

espera arrecadar mais R$ 244 milhões. 

O valor será uma das fontes de recurso 

para para compensar o programa de 

renegociação de débitos tributários 

(Refis) de empresas do Simples Nacional 

e de microempreendedores individuais 

(MEIs). 

 

— A elevação da CSLL veio com um 

pequeno aumento de 20% para 21%. 

Essa notícia deve ser positiva, porque 

quando foi ventilado esse aumento há 

algumas semanas, o setor devolveu 

bastante. A aprovação de aumento em 

apenas 1% deve fazer o setor reagir 

bastante hoje — ressalta Carettoni. 

 

Setor de shoppings avança 
 
Outro segmento que apresentava altas 

no início do pregão era o de shoppings. 

As ordinárias da BRMalls (BRML3) 

subiam 5,21%. Segundo informou o 

colunista Lauro Jardim, a empresa 

chegou a um acordo com a Aliansce 

Sonae para a combinação de negócios, 

após vários meses de negociação. 

 

Os papéis ON da Aliansce (ALSO3) 

subiam 4,50%. As ordinárias da 

Multiplan (MULT3) tinham alta de 

4,50%, após divulgação do balanço do 

primeiro trimestre. 

 

A empresa reportou lucro líquido de R$ 

171,5 milhões no primeiro trimestre de 

2022, avanço de 270% frente ao 

resultado do mesmo período de 2021. 

 

Os papéis ON do Iguatemi (IGT3) 

subiam 5,36%. 

 

EUA: inflação em alta 
 
Nos EUA, o índice de preços de gastos 

com consumo pessoal avançou 0,9% em 

março em relação ao mês anterior. Na 

base de comparação anual, houve 

avanço de 6,6%, maior alta desde 1982. 

 

O núcleo do índice, que exclui 

componentes voláteis de alimentos e 

energia, subiu 0,3% ante o mês anterior. 

Na base anual, houve avanço de 5,2%, 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-aumento-de-imposto-de-bancos-corte-de-incentivos-refrigerantes-vao-bancar-refis-do-simples-de-meis-25494537
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-aumento-de-imposto-de-bancos-corte-de-incentivos-refrigerantes-vao-bancar-refis-do-simples-de-meis-25494537
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-aumento-de-imposto-de-bancos-corte-de-incentivos-refrigerantes-vao-bancar-refis-do-simples-de-meis-25494537
https://oglobo.globo.com/economia/2270-dona-do-shopping-leblon-faz-terceira-proposta-de-compra-brmalls-administradora-do-villa-lobos-25480212
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ligeira desaceleração ante os 5,3% 

registrados em fevereiro. 

 

Os números, que foram divulgados pelo 

Departamento do Comércio americano, 

vieram levemente acima das 

expectativas. 

 

Os gastos pessoais dos consumidores 

americanos subiram 1,1% em março na 

comparação com fevereiro. A renda 

pessoal, por sua vez, subiu 0,5%, em alta 

de US$ 107,2 bilhões. 

 

Os números são importantes, pois 

influenciam nas decisões de política 

monetária do Federal Reserve, Banco 

Central americano. 

 

O banco tem encontro marcado na 

próxima semana, no qual deve promover 

um segundo aumento consecutivo nas 

taxas de juros do país, e de magnitude 

superior ao 0,25 ponto percentual visto 

na reunião de março a fim de combater 

a inflação elevada. 

 

No país, além dos dados de inflação, 

deve influenciar no comportamento das 

bolsas os resultados corporativos de 

empresas importantes, como a Apple e 

a Amazon. 

 

Petróleo sobe 
 
Os preços dos contratos futuros do 

petróleo apresentavam altas pela 

manhã. 

 

Por volta de 10h, no horário de Brasília, 

o preço para o contrato de junho do 

petróleo tipo Brent subia 1,79%, 

negociado a US$ 109,52, o barril. 

 

Já o preço para o mesmo mês do tipo 

WTI avançava 0,95%, cotado a US$ 

106,36, o barril. 

 

PIB da zona do euro desacelera e 
inflação avança 
 
Na Europa, as bolsas operavam com 

altas. Por volta de 09h20, em Brasília, a 

Bolsa de Londres subia 0,36% e a de 

Frankfurt, 0,85%. Em Paris, ocorria 

avanço de 0,57%. 

 

No continente, o destaque também vai 

para a divulgação de importantes dados 

macroeconômicos. 

 

O crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) na zona do euro desacelerou para 

0,2% no primeiro trimestre de 2022, 

segundo a agência europeia de 

estatísticas Eurostat. 

 

No quarto trimestre de 2021, o 

crescimento havia sido de 0,3%. 

 

Para a União Europeia (UE) como um 

todo, o PIB cresceu 0,4% no primeiro 

trimestre deste ano, após registrar 0,5% 

nos últimos três meses de 2021, segundo 

o Eurostat. 

 

Considerando-se os últimos 12 meses, 

com três trimestres consecutivos em 

território positivo, o aumento do PIB na 

zona do euro é de 5% e, no conjunto da 

UE, 5,2%, em relação ao primeiro 

trimestre de 2021. 

 

A inflação na zona do euro, por sua vez, 

atingiu um novo recorde este mês. 

 

O índice no bloco monetário subiu para 

7,5% em abril, ante 7,4% em março. O 

número veio em linha com as 

expectativas, impulsionado por um 

aumento persistente nos preços de 

energia e alimentos, mostraram dados 

da Eurostat. 

 

O núcleo do índice subiu de 3,2% para 

3,9%. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/2270-com-demanda-alta-por-iphones-apple-registra-lucro-de-us-25-bilhoes-no-trimestre-25494166
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/615845-amazon-vendas-crescem-ao-menor-ritmo-desde-2001-empresa-registra-prejuizo-de-us-38-bilhoes-25494145
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As bolsas asiáticas fecharam com altas, 

com as expectativas de suporte do 

governo chinês à economia. Em Hong 

Kong, houve avanço de 4,01% e, na 

China, de 2,41%. 

 

A Bolsa de Tóquio permaneceu fechada 

devido a um feriado. 

  

https://oglobo.globo.com/economia/in
vestimentos/bolsa-sobe-impulsionada-
por-commodities-apos-sinalizacoes-de-
estimulo-da-china-dolar-cai-25494819  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/bolsa-sobe-impulsionada-por-commodities-apos-sinalizacoes-de-estimulo-da-china-dolar-cai-25494819
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/bolsa-sobe-impulsionada-por-commodities-apos-sinalizacoes-de-estimulo-da-china-dolar-cai-25494819
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/bolsa-sobe-impulsionada-por-commodities-apos-sinalizacoes-de-estimulo-da-china-dolar-cai-25494819
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/bolsa-sobe-impulsionada-por-commodities-apos-sinalizacoes-de-estimulo-da-china-dolar-cai-25494819
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Economia 

Governo propõe retirar da 
meta fiscal operações que 
usam precatórios da União 
como moeda de troca 
 
Proposta é abater o impacto negativo de 
operações que envolvem o uso de 
precatórios como pagamento em 
negociações com o governo; sem isso, a 
meta de rombo das contas públicas 
deveria ser maior 
 
Adriana Fernandes e Guilherme 
Pimenta, O Estado de S.Paulo 
29 de abril de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA - O governo propôs 

ao Congresso retirar da meta fiscal do 

ano que vem o impacto negativo nas 

finanças públicas das operações de 

“encontro de contas” do pagamento 

dos precatórios, dívidas judiciais que 

a União é obrigada a bancar depois de 

condenações na Justiça. 

 

A proposta foi incluída no projeto da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) de 2023, enviado ao Congresso 

há duas semanas, que prevê um rombo 

de até R$ 65,9 bilhões nas contas do 

governo federal. 

 

Congresso Nacional; governo propôs ao 

Congresso retirar da meta fiscal de 2023 

o impacto negativo das operações de 

“encontro de contas” do pagamento dos 

precatórios.  Foto: Dida 

Sampaio/Estadão 

 

Sem o abatimento dos acordos 

no Orçamento, essa previsão de rombo 

teria de ser maior para acomodar o 

impacto dessas operações, já que não se 

sabe de antemão qual será o seu alcance. 

 

A meta fiscal é uma estimativa feita pelo 

governo da diferença entre receitas e 

gastos esperados para o ano seguinte. Ao 

estabelecer um valor, o governo assume 

um compromisso público de equilibrar 

as contas e manter a dívida pública sob 

controle. 

 

O governo é obrigado por lei a cumprir a 

meta e o presidente da República pode 

ser responsabilizado em caso de 

descumprimento. 

 

O chamado “encontro de contas” é um 

dispositivo que permite ao governo 

aceitar precatórios como moeda de 

pagamento na venda de imóveis, a 

outorga dos leilões de concessões, 

aquisição de ações de estatais 

privatizadas e na compra de direitos 

sobre a parte da União no excedente 

de petróleo do pré-sal (cessão 

onerosa). 

 

O governo quer estimular essa 

negociação para evitar a formação de 

uma bola de neve de despesas de 

precatórios depois que o Congresso 

aprovou uma emenda constitucional 

aprovada no final de 2022, que autoriza 

a postergação todos os anos de uma 

parte do pagamento dos precatórios. 

 

Com o encontro de contas, 

o Ministério da Economia pretende 

diminuir o volume de precatórios que 

terão o pagamento adiado, um dos 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/precatorio-judicial
https://tudo-sobre.estadao.com.br/uniao-federal-governo-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/justica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ldo-lei-de-diretrizes-orcamentarias
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ldo-lei-de-diretrizes-orcamentarias
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ldo-lei-de-diretrizes-orcamentarias
https://tudo-sobre.estadao.com.br/orcamento-federal-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/imovel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/concessao-publica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pre-sal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
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principais riscos para as contas do 

próprio governo. 

 

Essas operações ainda não foram 

regulamentadas. A publicação de um 

decreto está sendo esperada pelo 

mercado para dar início às negociações. 

Para 2022, a LDO não permite o 

abatimento da meta fiscal, de déficit de 

até R$ 170,4 bilhões. 

 

“Não há impacto na dívida bruta”, disse 

ao Estadão/Broadcast o secretário 

do Tesouro Nacional, Paulo Valle. 

Como há uma troca de ativos entre o 

devedor (União) do precatório e os 

credores, não há fluxo financeiro 

envolvido em nenhum dos casos. 

Segundo ele, o objetivo é dar maior grau 

de transparência, e o primário será 

divulgado conforme a metodologia 

internacional. "A meta deixará mais 

claro o efeito do encontro de contas", 

afirmou. 

 

O efeito negativo acontece porque, para 

a contabilidade pública, há receitas que 

são financeiras e não entram no 

resultado fiscal. É o caso da venda de 

ações de empresas 

estatais, privatizações e o pagamento 

de dívidas pelos Estados e municípios. 

Por outro lado, o gasto que o governo faz 

pagando os precatórios é sempre 

contabilizado como uma despesa 

primária. 

 

O secretário explicou que o abatimento é 

necessário porque não há muita 

previsibilidade para os anos futuros do 

tamanho da demanda dessas operações. 

“São tantos cenários de modalidades que 

preferimos tirar da meta”, justificou. 

 

Em 2022, o governo calcula um o 

potencial máximo do impacto desses 

acordos de encontro de contas no 

resultado fiscal é de R$ 34,8 bilhões. 

Mas a meta desse ano tem folga, mesmo 

com o corte de tributos de R$ 50 bilhões 

já feito. “Não queremos que essa dívida 

de precatórios se acumule lá na frente 

para não virar uma bola de neve”, disse 

Valle. 

 

O Ministério da Economia não diz 

abertamente, mas, na prática, uma meta 

com déficit menor diminui a pressão por 

medidas que reduzam a receita do 

governo, retardando o caminho para 

zerar o déficit fiscal. Em 2023, será o 

décimo ano consecutivo em que as 

contas fecharão no vermelho. 

 

Na mira do TCU 

 

Membros do Tribunal de Contas da 

União (TCU) não tinham 

conhecimento da proposta e aguardam 

os detalhes técnicos para fazer uma 

avaliação. Entre eles, há uma 

preocupação de se abrir brecha para 

repetição de erros do passado. 

 

Durante o governo do PT,  os 

investimentos no Programa de 

Aceleração do Crescimento 

(PAC) eram abatidos da meta fiscal. 

Auditores lembram que o Tribunal foi 

crítico na época do abatimento do PAC 

da meta fiscal.  Eles  destacam, porém, 

que o abatimento não era ilegal, pois era 

definido na LDO. 

 

Sem conhecimento dos detalhes, 

técnicos veem paralelos com a proposta 

da meta fiscal flexível, que chegou a ser 

sugerida pelo governo Bolsonaro no 

PLDO 2021, enviado ao Congresso em 

2020, no início da pandemia, que 

acabou  não acontecendo. 

 

Na avaliação do consultor de 

orçamentos do Senado Vinicius 

Amaral, especialista em direito 

financeiro e contas públicas, dada a 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/tesouro-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-valle
https://tudo-sobre.estadao.com.br/privatizacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pt-partido-dos-trabalhadores
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pac-programa-de-aceleracao-do-crescimento
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pac-programa-de-aceleracao-do-crescimento
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pac-programa-de-aceleracao-do-crescimento
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/senado-federal
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natureza do encontro de contas, faz 

sentido conferir um tratamento 

particular às operações. “No entanto, 

entendo que seria conveniente fixar 

algum limite - ainda que elástico - para o 

impacto primário dessas operações, 

visando aprimorar a transparência e 

reduzir riscos fiscais”, afirmou. 

 

“Não é incomum que as leis de diretrizes 

orçamentárias contenham tratamentos 

especiais para certas despesas para fins 

da fixação da meta de resultado primário 

do exercício. As LDOs de 2021 e 2022, 

por exemplo, permitiram o abatimento 

da meta de algumas despesas 

relacionadas à pandemia, e LDOs mais 

antigas também autorizaram desconto 

de despesas do PAC”, ponderou 

Amaral.   

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,governo-quer-tirar-operacoes-
precatorios-meta-fiscal-
2023,70004051776  
 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-quer-tirar-operacoes-precatorios-meta-fiscal-2023,70004051776
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-quer-tirar-operacoes-precatorios-meta-fiscal-2023,70004051776
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-quer-tirar-operacoes-precatorios-meta-fiscal-2023,70004051776
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-quer-tirar-operacoes-precatorios-meta-fiscal-2023,70004051776
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Economia 

Investidores querem usar 
títulos de dívidas do governo 
para pagar por ações da 
Eletrobras 
 
Ideia é usar os valores devidos pela 
União para comprar participação na 
estatal no processo de privatização 
 
Adriana Fernandes e Guilherme 
Pimenta, O Estado de S.Paulo 
29 de abril de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA - Enquanto trabalha na 

regulamentação da regra do encontro de 

contas para operações 

com precatórios, o Ministério da 

Economia vem recebendo consultas do 

mercado sobre o uso de ativos para dar 

como moeda de troca. Um dos interesses 

do mercado é em ações da União no 

âmbito  

da privatização da Eletrobras para 

abater precatórios. Apesar do interesse, 

o mercado aguarda a publicação da 

norma para garantir segurança jurídica 

às operações. 

 

Em um primeiro momento da 

privatização da Eletrobras, ainda 

travada no Tribunal de Contas da 

União (TCU), haverá a diluição do 

capital acionário do governo. Depois, 

a União venderá as ações e, então, seria 

possível pagar com precatórios. Outra 

possibilidade é a própria Eletrobras 

adquirir precatórios para pagar a 

outorga devida à União, de R$ 25 

bilhões. 

 

Ministério da Economia; ala do 

ministério trabalha com a 

regulamentação do encontro de contas, 

enquanto o governo estuda novos 

mecanismos para estimular o mercado 

de precatórios.  Foto: Washington da 

Costa/ME 

 

A regulamentação da norma é 

aguardada pelo mercado desde o início 

do ano e vem sendo trabalhada pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) e pelo Tesouro 

Nacional. Quando pronta, deve ser 

publicada por meio de um decreto. 

Segundo fontes da pasta, há ainda 

questões operacionais discutidas com 

a Advocacia-Geral da União e com 

o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) que podem, no limite, empurrar 

a publicação da norma para 2023. 

 

Mesmo assim, técnicos do governo 

afirmam que é possível realizar encontro 

de contas, a depender da operação, 

mesmo sem a regulamentação. Na 

negociação do acordo do Campo de 

Marte com a Prefeitura de São 

Paulo, apesar de ainda não existir a 

regulamentação, a União tinha 

liberdade para conduzi-lo. 

 

Na avaliação de Pedro Corino, sócio da 

São Paulo Investimentos, que negocia 

precatórios, o mercado só deve aderir às 

operações de encontro de contas após a 

regulamentação. “Só a regulamentação 

vai conter o efeito maléfico da mudança 

da regra. A norma é muito importante 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/precatorio-judicial
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/privatizacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eletrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/uniao-federal-governo-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tesouro-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tesouro-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/agu-advocacia-geral-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cnj-conselho-nacional-de-justica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cnj-conselho-nacional-de-justica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/campo-de-marte-aeroporto-sao-paulo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/campo-de-marte-aeroporto-sao-paulo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/prefeitura-de-sao-paulo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/prefeitura-de-sao-paulo
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para dar previsibilidade”, afirmou. O 

atraso na publicação da norma, disse ele, 

já tem afetado as negociações. 

 

“A Constituição prevê que a União já 

deve aceitar o precatório como 

pagamento de outorga e contas de 

empresas públicas, e aí é necessária uma 

regulamentação com maior detalhes 

para garantir a segurança jurídica”, 

afirmou Corino. 

 

No mesmo sentido, Guilherme Ferreira, 

sócio da Jive Investments, avalia que, 

apesar de ser possível realizar as 

operações com a União sem a 

regulamentação, eventuais litígios nas 

negociações podem parar no Poder 

Judiciário, já que os procedimentos 

detalhados não estão em vigor. “Uma vez 

que a norma esteja funcionando, haverá 

maior demanda por esses ativos para 

fazer parte do planejamento financeiro 

das empresas”, considerou. 

 

A segurança jurídica é o ponto central 

para o advogado Eduardo Gouvêa, 

presidente da Comissão Especial de 

Precatórios da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) no 

triênio 2019-2022. Ele também ressalta 

que a regulamentação do encontro de 

contas é necessária para garantir 

segurança jurídica às operações. “Sem a 

publicação da norma, apesar da oferta 

de ativos, os credores não vão se sentir 

confortáveis, dada uma insegurança 

jurídica posterior”, afirmou. 

 

Conforme mostrou 

o Estadão/Broadcast, ao mesmo tempo 

em que uma ala do Ministério da 

Economia trabalha com a 

regulamentação do encontro de 

contas, o governo também estuda 

novos mecanismos para estimular o 

mercado de precatórios. A ideia é criar 

um recebível, papel que poderá ser 

emitido com lastro nos precatórios que 

poderão ser negociados no mercado 

secundário.  

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,investidores-titulos-dividas-
pagar-acoes-eletrobras,70004051778  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Aposentados por invalidez do 
INSS conseguem benefício 
integral na Justiça 
 
Decisões autorizam cálculo de benefício 
maior a segurado que vai à Justiça 

 
29.abr.2022 às 4h00 
Cristiane Gercina 
SÃO PAULO 
 
Os Juizados Especiais Federais do Sul do 

país têm firmado entendimento em 

decisões recentes de que o cálculo 

da aposentadoria por invalidez após 

a reforma da Previdência de 2019 é 

inconstitucional. Com isso, os segurados 

têm conseguido, na Justiça, direito a um 

benefício maior. 

 

Em ao menos três casos —dois deles da 

Turma Recursal dos Juizados no Rio 

Grande do Sul e um da TRU (Turma 

Regional de Uniformização) dos 

Juizados Especiais Federais da 4ª 

Região do país, que abrange Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul— os 

desembargadores entenderam que os 

segurados com incapacidade 

permanente não podem ganhar valor 

inferior a 100% da média salarial em 

suas aposentadorias por invalidez, hoje 

chamadas de aposentadorias por 

incapacidade permanente. 

 

 
Agência do INSS recebe segurados em 

abril; servidores e peritos pararam 

atividades - Rivaldo Gomes - 

23.abr.22/Folhapress 

 

A reforma da Previdência, que passou a 

valer em 13 de novembro de 2019, 

determinou um cálculo geral para as 

aposentadorias do INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social): 60% da 

média salarial mais 2% a cada ano que 

ultrapassar 15 anos, no caso das 

mulheres, e 20 anos, para os homens. 

 

Antes da emenda constitucional 103, a 

aposentadoria por invalidez pagava 

100% da média salarial, 

independentemente do tempo de 

contribuição, ou seja, era pago um 

benefício integral. Com isso, a redução 

na renda de quem precisa se afastar de 

forma permanente do mercado de 

trabalho pode chegar a 40%. 

 

Hoje, apenas nos casos em que a 

invalidez é proveniente de acidente de 

trabalho ou de doenças profissionais ou 

de trabalho, o cálculo se mantém igual 

ao anterior à reforma. 

 

Segundo o INSS, em fevereiro deste ano, 

foram pagas 3,5 milhões de 

aposentadorias por invalidez em todo o 

país, conforme os dados mais recentes 

do órgão. 

 

Em um dos pedidos de uniformização 

aceitos pela TRU, a decisão foi que 

"mesmo após o advento da EC nº 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/saiba-garantir-a-aposentadoria-por-invalidez-do-inss-na-justica.shtml
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103/2019 o valor da renda mensal inicial 

da aposentadoria por incapacidade 

permanente não acidentária deve 

continuar correspondendo a 100% da 

média aritmética simples dos salários de 

contribuição", a exemplo do que está 

previsto no inciso segundo, parágrafo 

terceiro do artigo 26. 

 

Na decisão mais recente, a turma firmou 

a seguinte tese, com base no relatório do 

desembargador Daniel Machado da 

Rocha: "o valor da renda mensal inicial 

da aposentadoria por incapacidade 

permanente não acidentária continua 

sendo de 100% da média aritmética 

simples dos salários de contribuição 

contidos no período básico de cálculo". 

 

Neste caso, o cálculo da média salarial 

para benefício concedido após a reforma 

levará em conta todos os salário de 

contribuição desde julho de 1994 ou 

desde o início da contribuição, casos seja 

se posterior. 

 

CÁLCULO DO AUXÍLIO-DOENÇA 
É MAIS VANTAJOSO 
 
Segundo a advogada especializada em 

Previdência, Bruna Bairros Cadoná, do 

escritório Kravchychyn Advocacia e 

Consultoria, as decisões do Sul do país 

são pioneiras e trazem uma visão de 

proteção maior ao segurado. 

 

De acordo com ela, a 

inconstitucionalidade tem sido 

entendida porque, com o cálculo da 

reforma, o segurado que tem 

aposentadoria por incapacidade 

permanente recebe menos do que 

aqueles que hoje ficam incapacitados de 

forma temporária para o trabalho, 

ganhando o auxílio-doença. 

 

"Quem tem o auxílio por incapacidade 

temporária recebe 91% da sua média e, 

quando você tem incapacidade maior, 

ela te gera valor de benefício menor. 

Esse entendimento não existe para a 

Constituição, pois fere princípios de 

razoabilidade, proporcionalidade e 

irredutibilidade", diz. 

 

Outro ponto é a diferença de cálculo 

conforme o que gerou a incapacidade, 

como nos casos de acidente de trabalho 

ou doenças profissionais ou do trabalho. 

 

SUPREMO DEVERÁ DEFINIR SE 
HÁ INCONSTITUCIONALIDADE 
 
Para advogados ouvidos pela Folha, o 

caso deverá chegar ao STF e fazer parte 

do grupo de outras ações que já discutem 

a inconstitucionalidade de alguns 

pontos da reforma da Previdência. Hoje, 

o tema está presente em duas ADIs 

(Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade), que tratam de 

servidores. 

 

Adriane Bramante, presidente do IBDP 

(Instituto Brasileiro de Direito 

Previdenciário), diz que há 

desproporcionalidade entre o cálculo do 

auxílio-doença e da aposentadoria por 

invalidez, como se fosse culpa do 

segurado precisar do benefício 

permanente. "O segurado não tem 

escolha. Ninguém escolhe ficar doente, 

ficar incapaz para o trabalho", diz. 

 

Roberto de Carvalho Santos, presidente 

do Ieprev (Instituto de Estudos 

Previdenciários), explica que a discussão 

ampla precisa ser admitida no STF como 

um caso de repercussão geral. "A 

tendência e que isso vá para a turma de 

uniformização e, depois, para o 

Supremo, pois é realmente um tema 

constitucional." 

 

Rômulo Saraiva, colunista da Folha, 

lembra que decisão semelhante chegou 

ao Supremo, mas em ação individual, 

que não gera benefício a todos os 

https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/01/confira-quem-consegue-garantir-auxilio-doenca-do-inss-em-2021.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/11/acoes-no-stf-discutem-nova-aliquota-e-beneficio-especial.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/11/acoes-no-stf-discutem-nova-aliquota-e-beneficio-especial.shtml
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trabalhadores. Na ocasião, a ministra 

Rosa Weber garantiu a vitória do 

segurado, determinando o cálculo em 

100% da média salarial. 

 

Para João Badari, do escritório Aith, 

Badari e Luchin, o cálculo usado hoje no 

benefício, além de inconstitucional é 

muito prejudicial ao segurado, já que, no 

caso dos homens, eles só receberiam 

100% de sua média salarial com 40 anos 

de contribuição. Para as mulheres, é 

necessário ter 35 anos de INSS. 

 

Priscila Arraes Reino, do Arraes & 

Centeno Advocacia, considera que não 

há justificativa para tratar de maneira 

diferente os segurados, exclusivamente 

pela natureza da incapacidade. Para ela, 

esse ponto da reforma viola diversos 

princípios. 

 

"Da isonomia, pois o motivo utilizado 

para tratamento desigual não é válido, 

proporcionalidade —não é proporcional 

na medida em que muitas vezes a 

incapacidade permanente terá um 

benefício menor que a incapacidade 

temporária—, não tem razoabilidade e 

ainda viola o princípio da 

irredutibilidade que é previdenciário", 

diz. 

 

Em nota, a AGU (Advocacia-geral da 

União) afirma que "sobre o tema 

mencionado, a AGU tem atuado nas 

ADIs 6336 e 6384, trabalhando na 

elaboração da defesa e da orientação 

judicial pertinentes. Destacamos, 

porém, que não há decisões ainda sobre 

elas".  

 

QUANDO ENTRAR NA JUSTIÇA? 
 
Bruna Bairros afirma que quanto antes o 

segurado puder acionar o Judiciário 

contra o cálculo que reduz seu benefício, 

melhor. No entanto, para ir à Justiça, é 

preciso pedir a revisão do benefício no 

INSS primeiro, conforme já determinou 

o STF, mesmo sabendo que haverá 

negativa. 

 

"Eu sempre aconselho assim, se teve a 

aposentadoria concedida por 

incapacidade permanente, faz o 

requerimento de revisão, pedindo para 

revisar, principalmente se a data [da 

incapacidade] for anterior à reforma", 

diz ela. 

 

Neste caso, há decisões judiciais que 

também garantem benefício maior a 

quem já tinha uma incapacidade antes 

da reforma da Previdência, recebia 

auxílio-doença e, com a piora, passou a 

ganhar uma aposentadoria por 

invalidez, mas com cálculo 

desvantajoso. 

 

Embora no INSS e nos juizados seja 

possível entrar com solicitação de 

revisão sem advogado, a especialista não 

recomenda. "Mesmo que você não 

precise de um advogado, eu instruiria a 

buscar um advogado especialista." 

 

O motivo, segundo ela, é que além de 

demonstrar que já há decisões 

garantindo a vitória de segurados, esse 

tipo de revisão judicial debate a 

Constituição Federal, que o segurado 

sozinho pode não conseguir argumentar. 

"E a Constituição é meio subjetiva, você 

tem vários princípios, inclusive, o 

princípio da dignidade da pessoa 

humana." 

 

QUEM TEM DIREITO AO 
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE 
 
O auxílio-doença e a aposentadoria por 

invalidez são dois dos principais 

benefícios por incapacidade pagos aos 

segurados do INSS. No caso do primeiro, 

hoje chamado de auxílio por 

incapacidade temporária, a liberação é 

feita quando o trabalhador fica 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/romulo-saraiva/2022/02/stf-garante-aposentadoria-por-invalidez-sem-prejuizo-de-40.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/romulo-saraiva/2022/02/stf-garante-aposentadoria-por-invalidez-sem-prejuizo-de-40.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/romulo-saraiva/2022/02/stf-garante-aposentadoria-por-invalidez-sem-prejuizo-de-40.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/romulo-saraiva/2022/02/stf-garante-aposentadoria-por-invalidez-sem-prejuizo-de-40.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/revisao-do-inss-pode-ate-reduzir-aposentadoria-veja-como-evitar-erros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/revisao-do-inss-pode-ate-reduzir-aposentadoria-veja-como-evitar-erros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/revisao-do-inss-pode-ate-reduzir-aposentadoria-veja-como-evitar-erros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/revisao-do-inss-pode-ate-reduzir-aposentadoria-veja-como-evitar-erros.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/01/confira-quem-consegue-garantir-auxilio-doenca-do-inss-em-2021.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/01/confira-quem-consegue-garantir-auxilio-doenca-do-inss-em-2021.shtml
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temporariamente incapacitado para 

exercer atividade remunerada. 

 

Já na aposentadoria por incapacidade 

permanente, a liberação da renda é feita 

quando não há condições de retorno ao 

mercado de trabalho, ou seja, o 

profissional fica permanentemente 

incapacitado. A decisão do tipo de 

benefício, no entanto, é do perito médico 

do INSS. 

 

O segurado doente deve agendar perícia 

por meio de portal ou site Meu INSS. No 

dia marcado para o exame pericial é 

preciso provar a doença, com laudos, 

exames e receitas do médico. Nova 

medida do governo prevê trazer de volta 

a possibilidade da perícia indireta, a 

distância, com apresentação do atestado 

pela internet. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/aposentados-por-invalidez-
do-inss-conseguem-beneficio-integral-
na-justica.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://meu.inss.gov.br/#/login
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/governo-amplia-pente-fino-do-inss-e-abre-caminho-para-auxilio-sem-pericia.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/aposentados-por-invalidez-do-inss-conseguem-beneficio-integral-na-justica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/aposentados-por-invalidez-do-inss-conseguem-beneficio-integral-na-justica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/aposentados-por-invalidez-do-inss-conseguem-beneficio-integral-na-justica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/aposentados-por-invalidez-do-inss-conseguem-beneficio-integral-na-justica.shtml
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Economia 

Governo abre prazo para 
empresas do Simples e MEIs 
negociarem dívidas; veja 
regras 
 
Governo estima que R$ 24,2 bi em 
débitos serão negociados; empresas 
podem aderir até 31 de maio 
 
29.abr.2022 às 11h43 
Idiana Tomazelli 
BRASÍLIA 
 
Após meses de idas e vindas, o 

governo Jair Bolsonaro (PL) abriu nesta 

sexta-feira (29) o prazo para MEIs 

(microempreendedores individuais) e 

empresas do Simples Nacional 

renegociarem dívidas com a União. 

 

O contribuinte poderá parcelar qualquer 

dívida apurada no âmbito do Simples 

Nacional, desde que o vencimento tenha 

ocorrido até fevereiro de 2022, mês 

imediatamente anterior à publicação da 

lei. 

 

O prazo para aderir ao programa vai até 

31 de maio. O governo estima que cerca 

de R$ 24,2 bilhões em débitos serão 

negociados no Refis do Simples. 

 

 
Cédulas de real - Gabriel Cabral - 

21.ago.2019/Folhapress 

Segundo o Ministério da Economia, 

mais de 400 mil empresas com débitos 

em aberto na Receita Federal devem 

negociar R$ 8 bilhões. Já na PGFN 

(Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional), que cuida dos valores 

inscritos na dívida ativa da União, a 

previsão é que 256 mil empresas 

renegociem R$ 16,2 bilhões. 

 

Quem aderir ao programa já nesta sexta 

(29) precisará quitar a primeira 

prestação até o fim do dia. Nos demais 

casos, o primeiro vencimento será em 31 

de maio. As adesões podem ser feitas 

pelo portal do Simples Nacional. 

 

O programa permite às empresas 

inscritas no Simples e aos MEIs parcelar 

suas dívidas em até 180 meses (15 anos). 

A negociação é válida também para as 

que foram excluídas do regime 

simplificado, mas na época tiveram o 

débito apurado no âmbito da 

modalidade. 

 

As prestações devem ter valor mínimo 

de R$ 300, com exceção dos MEIs, que 

poderão efetuar pagamentos a partir de 

R$ 50 por mês. 

 

As empresas devem pagar uma entrada 

de 1% a 12,5% da dívida, conforme o grau 

de perda de receitas entre março e 

dezembro de 2020 —auge da crise 

provocada pela pandemia de Covid-19. 

 

O valor da entrada é calculado sobre o 

débito antes de qualquer redução e pode 

ser pago em oito parcelas mensais. 

 

O saldo remanescente terá descontos 

entre 65% e 90% nos juros e multas e de 

75% a 100% nos encargos e honorários 

advocatícios, também de acordo com o 

impacto da crise em seus caixas. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/idiana-tomazelli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/prazo-de-adesao-a-refis-e-prorrogado-diante-de-atraso-da-abertura-do-programa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/prazo-de-adesao-a-refis-e-prorrogado-diante-de-atraso-da-abertura-do-programa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/prazo-de-adesao-a-refis-e-prorrogado-diante-de-atraso-da-abertura-do-programa.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/mei-e-pequena-empresa-podem-parcelar-dividas-em-ate-15-anos-com-desconto-veja-regras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/mei-e-pequena-empresa-podem-parcelar-dividas-em-ate-15-anos-com-desconto-veja-regras.shtml
http://www.folha.com.br/
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CONFIRA COMO SERÃO OS 
DESCONTOS 

Queda 

no 
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mento 
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0% 12,5% 65% 75% 

A partir 

de 15% 
10% 70% 80% 

A partir 

de 30% 
7,5% 75% 85% 

A partir 

de 4 5% 
5% 80% 90% 

A partir 

de 60% 
2,5% 85% 95% 

A partir 

de 80% 
1% 90% 100% 

O débito restante poderá ser quitado em 

até 180 prestações mensais, ou seja, ao 

longo de 15 anos. 

 

O contribuinte também pode renegociar 

dívidas que já foram alvo de 

parcelamento anterior ou que ainda são 

alvo do questionamento judicial —desde 

que desista previamente das ações. 

 

Entre os tributos recolhidos no âmbito 

do Simples estão ISS (Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza), 

PIS/Cofins, IRPJ (Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica), IPI (Imposto 

sobre Produtos Industrializados), CSLL 

(Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido), contribuição previdenciária e 

ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços). 

 

A lei que cria o Relp chegou a ser vetada 

pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em 

dezembro de 2021 devido à ausência de 

medidas de compensação. 

 

O Congresso Nacional derrubou o veto 

no mês de março. Com isso, o texto foi 

promulgado no dia 17 do mês passado. 

 

Como a derrubada do veto foi integral, 

até mesmo empresas que tiveram 

ganhos de faturamento na pandemia 

poderão aderir à renegociação. 

 

Desde então, o governo vinha discutindo 

as medidas de compensação, que 

demoraram a sair devido à pressão 

política dos setores afetados pela carga 

tributária maior. O atraso foi criticado 

pelos empresários e por parlamentares 

ligados ao grupo. 

 

Na noite de quinta-feira (28), o governo 

editou uma MP (medida 

provisória) ampliando a tributação dos 

bancos e um decreto que corta o 

benefício tributário de fabricantes de 

refrigerante na Zona Franca de Manaus. 

As duas medidas, juntas, geram receita 

de R$ 494 milhões neste ano, suficiente 

para compensar a renúncia com o Refis. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/governo-abre-prazo-para-
empresas-do-simples-e-meis-
negociarem-dividas-veja-regras.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Fixação de honorários de 
sucumbência deve respeitar 
CPC, decide ministro 
 
28 de abril de 2022, 19h31 
 
Causas que têm valor certo e 

determinado devem ter a verba 

honorária de sucumbência calculada 

conforme previsto no artigo 85 do 

Código de Processo Civil, e não 

conforme avaliação equitativa. Esse foi o 

entendimento do ministro Alexandre de 

Morais, do Supremo Tribunal Federal, 

ao julgar agravo no Recurso 

Extraordinario (ARE) nº 1.367.266. 

Assim, restauraram-se os honorários 

advocatícios fixados na sentença em 

total conformidade com o CPC. 

 

Deve-se aplicar o CPC nos casos em que 

a causa tiver o valor líquido e certo 
Rosinei Coutinho/SCO/STF 

 

O caso trata de uma multa aplicada à 

operadora de telefonia TIM pelo 

município de São Paulo, originária de 

auto de infração. A empresa buscou na 

Justiça a anulação do auto de infração e 

da multa imposta, de R$ 366.260,21 — 

mesmo valor atribuído à causa. 

 

Em primeiro grau, o pedido da empresa 

foi indeferido e os honorários 

advocatícios foram fixados em 10% 

sobre esse montante. A empresa 

recorreu ao Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. Em sede de 

apelação, o TJ-SP manteve a sentença e, 

em razão da sucumbência recursal da 

TIM, majorou os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor já 

fixado. Já no STF, o recurso 

extraordinário da TIM foi provido e o 

ônus da sucumbência, invertido. 

 

Em embargos declaratórios, o município 

de São Paulo requereu que a verba 

honorária fosse arbitrada por equidade, 

ou nos termos do artigo 85, §3º, II, e §5º, 

do CPC, sem a majoração de 10% fixada 

pelo tribunal de origem, em virtude da 

sucumbência recursal. 

 

O ministro Alexandre de Moraes 

destacou que o processo em análise tem 

valor certo e determinado. Assim, não há 

razão para que a verba honorária seja 

fixada por apreciação equitativa, ou nos 

termos do artigo 85, §3º, II e § 5º, do 

CPC.  

 

"Registre-se que o Superior Tribunal de 

Justiça, a quem cabe a interpretação do 

Direito infraconstitucional, compreende 

que o CPC/2015 tornou mais objetivo o 

processo de determinação da verba 

sucumbencial, restringindo a 

subjetividade do julgador e remetendo-o 

aos critérios previstos no art. 85 daquele 

diploma processual, aos quais deve se 

submeter o caso concreto na ordem de 

preferência estabelecida nos parágrafos 

daquele artigo", argumentou o ministro. 

 

Por fim, Alexandre ressaltou que o valor 

determinado para verba honorária é 

razoável e proporcional à complexidade 

da causa. 
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Clique aqui para ler o acórdão 

ARE 1.367.266 

  

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

28/fixacao-honorarios-sucumbencia-

respeitar-cpc-stf  

 

Retorne ao índice 
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Ministro anula ação penal da 
"lava jato" e encaminha para a 
Justiça Eleitoral 
 
29 de abril de 2022, 9h27 
 
Por reconhecer que cabe à Justiça 
Eleitoral analisar se houve delito, o 
ministro Ricardo Lewandowski 
concedeu habeas corpus de ofício para 
anular as decisões em uma ação penal 
da "lava jato" que tramitou na 13ª Vara 
de Curitiba contra o ex-presidente da 
Petros Luís Carlos Fernandes Afonso. 
 

Nelson Jr./STFLewandowski reconhece 

competência da Justiça Eleitoral para 

julgar ação penal 

 

Afonso tinha ingressado com uma 

reclamação pedindo a extensão dos 

efeitos da decisão de Lewandowski 

sobre Lula para o próprio caso. A 

defesa pedia a suspensão do processo até 

o julgamento de mérito da reclamação e 

a declaração de nulidade dos atos da 

Justiça paranaense.  

 

O ministro ressaltou que a 

jurisprudência é taxativa no sentido de 

não estender efeitos de reclamação a 

outras pessoas que não faziam parte do 

processo original, mas ponderou que, 

diante de ilegalidade ou abuso, é 

possível ao magistrado conceder HC de 

ofício. 

Em sua decisão, Lewandowski mostra 

que a própria denúncia atribuiu crime a 

dirigentes da Petrobras e integrantes do 

Partido dos Trabalhadores (PT) nos 

quais o objetivo seria fazer pagamentos 

ilegais ao diretório, por meio de 

"doações partidárias". 

 

"Trata-se de quantias declaradas e 

contabilizadas, possuindo, assim, 

inequívoca conotação eleitoral atrelada 

à atuação político-partidária dos 

envolvidos, aptas a atrair, ainda que em 

conexão com outros delitos comuns, a 

competência da Justiça Eleitoral para 

conhecer e processar a ação penal em 

tela", pontua o ministro. 

 

O Supremo entende que, quando 

houver crimes eleitorais, todos os outros 

crimes comuns que tenham relação 

com ele devem ser analisados e julgados 

pela Justiça Eleitoral. 

 

Assim, embora reconhecendo que não é 

possível estender os efeitos de uma 

reclamação para outra, como pedia a 

defesa de Afonso, Lewandowski apontou 

que os precedentes permitem a 

concessão do pedido de ofício quando 

houver algum ato ilegal ou abusivo na 

condução dos processos. 

 

Ele concedeu HC para reconhecer a 

incompetência da 13ª Vara Federal de 

Curitiba e determinar que a Ação Penal 

5059586- 50.2018.4.04.7000 seja 

enviada à Justiça Eleitoral, "que decidirá 

sobre o aproveitamento dos atos 

instrutórios já praticados, anulados, 

desde logo, os atos decisórios". 

 

A ação penal envolve 39 réus e investiga 

a construção da Torre Pituba, a sede da 

Petrobras em Salvador que foi 

financiada pelo Petros, o fundo de 

pensão da estatal.  

 

https://www.conjur.com.br/2021-set-15/lewandowski-suspende-acoes-ex-presidente-lula
https://www.conjur.com.br/2021-set-15/lewandowski-suspende-acoes-ex-presidente-lula
https://www.conjur.com.br/2021-set-15/lewandowski-suspende-acoes-ex-presidente-lula
https://www.conjur.com.br/2019-mar-14/supremo-mantem-julgamento-crimes-comuns-justica-eleitoral
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Clique aqui para ler a decisão 

Rcl 52.466 

  
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
29/ministro-anula-acao-lava-jato-
manda-autos-justica-eleitoral  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/ministro-anula-acao-lava-jato-encaminha.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-29/ministro-anula-acao-lava-jato-manda-autos-justica-eleitoral
https://www.conjur.com.br/2022-abr-29/ministro-anula-acao-lava-jato-manda-autos-justica-eleitoral
https://www.conjur.com.br/2022-abr-29/ministro-anula-acao-lava-jato-manda-autos-justica-eleitoral
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Juiz determina inscrição de 
créditos tributários em dívida 
ativa para transação 
 
29 de abril de 2022, 7h45 
Por José Higídio 
 
A exclusão da possibilidade de transação 

de dívida tributária ainda não inscrita, 

mas cujo processo administrativo já 

tenha se encerrado, fere a razoabilidade 

e a isonomia. 

 

Para empresas do Simples, juiz autoriza 

inscrição de créditos em dívidas 
katemangostar/Freepikkatemangostar/Freepik 

 

Com esse entendimento, a 1ª Vara 

Federal Cível de Vitória determinou à 

Receita Federal e à Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), em 

liminar, a inscrição em dívida ativa dos 

créditos tributários de cinco empresas 

optantes do Simples Nacional, para 

possibilitar a adesão ao parcelamento. 

 

Representadas pela advogada Letícia 

da Gama Sousa Magalhães, do 

escritório Salles Ramos Advocacia 

Tributária, as autoras contestavam 

a Portaria 214/2022, da PGFN e do 

Ministério da Economia, que só autoriza 

a transação quanto a créditos tributários 

já incluídos na dívida ativa. 

"Não se pode dizer que faltaria interesse 

à União em celebrar transação 

com o contribuinte, nas hipóteses de 

parcelamentos rescindidos, por 

ausência de inscrição em dívida ativa do 

crédito tributário", assinalou o juiz 

Alexandre Miguel. 

 

De acordo com ele, se o objetivo da Lei 

13.988/2020 — que regulamenta 

a transação tributária — é reduzir a 

litigiosidade, "tão importante quanto 

encerrar processos judiciais em curso é 

evitar sua instauração". Além disso, 

tendo em vista a finalidade social do 

benefício, seria "irrelevante" que os 

créditos estejam constituídos ou não. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

5005940-26.2022.4.02.5001 

 
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
29/juiz-determina-inscricao-creditos-
tributarios-dividas  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-abr-29/juiz-determina-inscricao-creditos-tributarios-dividas#author
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn-/me-n-214-de-10-de-janeiro-de-2022-373317400
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13988.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13988.htm
https://www.conjur.com.br/dl/juiz-determina-inscricao-creditos.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-29/juiz-determina-inscricao-creditos-tributarios-dividas
https://www.conjur.com.br/2022-abr-29/juiz-determina-inscricao-creditos-tributarios-dividas
https://www.conjur.com.br/2022-abr-29/juiz-determina-inscricao-creditos-tributarios-dividas
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1ª turma do STF fixa 
honorários de sucumbência 
conforme CPC 
 
Relator Alexandre de Moraes 
considerou que a verba se revela 
razoável e proporcional à complexidade 
da causa. 
 
sexta-feira, 29 de abril de 2022 
 
Causas com valor certo e determinado 

devem ter honorários de sucumbência 

calculados conforme o art. 85 do CPC, e 

não por apreciação equitativa. Assim 

entendeu a 1ª turma do STF ao 

restaurar os honorários advocatícios 

fixados em sentença. 

 

"Desse modo, não cabe qualquer 

alteração da verba honorária, a qual 

também se revela razoável e 

proporcional à complexidade da 

causa", disse o relator Alexandre de 

Moraes. 

 

 
1ª turma do STF fixa honorários de 

sucumbência conforme CPC.(Imagem: 

Freepik) 

 

O caso 

 

Na origem, o juízo de primeiro grau 

julgou improcedente o pedido inicial de 

declaração de nulidade do auto de 

infração e da multa impostos à 

operadora de telefonia pelo município 

de SP, no valor de R$ 366.260,21, 

mesmo valor atribuído à causa. Os 

honorários advocatícios foram fixados 

em 10% sobre esse montante. 

 

O TJ/SP, em sede de apelação, manteve 

a sentença, e, em razão da sucumbência 

recursal da operadora, majorou os 

honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor já fixado. 

 

Já no STF, o RE da empresa de telefonia 

foi provido, invertendo-se os ônus da 

sucumbência. 

 

Desta decisão o município interpôs 

embargos declaratórios, pedindo que a 

verba honorária fosse arbitrada por 

equidade, ou nos termos do art. 85, § 

3º, II, e § 5º, do CPC, sem a majoração 

de 10% fixada pelo Tribunal de origem, 

em virtude da sucumbência recursal. 

 

Os embargos foram rejeitados pela 1ª 

turma, nos termos do voto do ministro 

Alexandre de Moraes, que pontuou que 

"não há razão para que verba honorária 

seja fixada por apreciação equitativa". 

 

"Registre-se que o Superior Tribunal 

de Justiça, a quem cabe a 

interpretação do direito 

infraconstitucional, compreende que o 

CPC/2015 tornou mais objetivo o 

processo de determinação da verba 

sucumbencial, restringindo a 

subjetividade do julgador e remetendo-

o aos critérios previstos no art. 85 

daquele diploma processual, aos quais 

deve se submeter o caso concreto na 

ordem de preferência estabelecida nos 

parágrafos daquele artigo." 

 

O relator também salientou que a verba 

honorária se revela razoável e 

proporcional à complexidade da causa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.migalhas.com.br/
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Assim sendo, restauraram-se os 

honorários advocatícios fixados na 

sentença. 

 

 Processo: ARE 1.367.266 

 

Leia a decisão. 

 

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

/364922/1-turma-do-stf-fixa-

honorarios-de-sucumbencia-conforme-

cpc  

 

Retorne ao índice 

  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6340264
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/4/C50F5754BDC2EF_decisao-stf.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/364922/1-turma-do-stf-fixa-honorarios-de-sucumbencia-conforme-cpc
https://www.migalhas.com.br/quentes/364922/1-turma-do-stf-fixa-honorarios-de-sucumbencia-conforme-cpc
https://www.migalhas.com.br/quentes/364922/1-turma-do-stf-fixa-honorarios-de-sucumbencia-conforme-cpc
https://www.migalhas.com.br/quentes/364922/1-turma-do-stf-fixa-honorarios-de-sucumbencia-conforme-cpc
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Não é crime advogado 
orientar contra delação, diz 
juiz ao absolver 
 
Profissional chegou a ser preso por 
supostamente ter atrapalhado as 
investigações. 
 
sexta-feira, 29 de abril de 2022 
 
Advogado que orienta cliente a não 

firmar acordo de colaboração premiada 

com o MP não comete crime. Assim 

entendeu o juiz de Direito Roberto 

Ferreira Filho, da 1ª vara Criminal de 

Campo Grande/MS, ao absolver um 

causídico da acusação de embaraçar 

investigação envolvendo organização 

criminosa. O magistrado considerou 

que o fato não constitui infração penal, 

e que não existe prova para a 

condenação. 

 

 
Não é crime advogado impedir 

colaboração premiada de cliente, 

entende juiz.(Imagem: Freepik) 

 

O advogado foi denunciado junto aos 

réus pela prática prevista no art. 2º, § 1º 

da lei 12.850/13, que trata das 

organizações criminosas. O MP narrou 

que os denunciados teriam embaraçado 

os trabalhos investigativos, objetivando 

garantir a impunidade de alguns dos 

membros da suposta organização 

criminosa. De acordo com o parquet, o 

advogado e outros acusados teriam 

atuado para impedir um depoimento, 

bem como para impedir que um 

envolvido realizasse colaboração 

premiada, delatando outros supostos 

integrantes. 

 

O juízo da 7ª vara Criminal de Campo 

Grande ordenou, em setembro de 2019, 

a prisão temporária do advogado, por 

entender que ele deixou de atuar como 

defensor técnico de um dos acusados, e 

que atuou criminosamente para 

impedir as investigações. O Conselho 

Federal da OAB e a seccional do MS 

impetraram HC, e a prisão foi revogada. 

 

No processo, a OAB/MS apresentou 

memorial pugnando pela absolvição do 

profissional. Já a defesa do advogado 

arguiu imunidade profissional, 

alegando dúvida quanto à prova de 

materialidade e inexistência de prova 

suficiente para condenação. 

 

O magistrado observou que não 

vislumbrou, no caso, ato que 

demonstrasse que o advogado 

efetivamente ultrapassou o limite da 

legalidade na atuação profissional. "Os 

próprios informantes _______ e 

_______ alegam que jamais foram 

ameaçados ou orientados pelo 

advogado a mentir/omitir fatos 

relevantes. Tampouco relataram, em 

Juízo, qualquer providência do 

advogado para afastar possível 

colaboração premiada." 

 

O juiz ainda destacou que o próprio 

investigado negou que tivesse interesse 

em delatar, e que um dos requisitos da 

celebração desse tipo de acordo é 

justamente a voluntariedade. 

 

"No mais, ainda que tivesse sido 

comprovada a atuação do acusado 

https://www.migalhas.com.br/
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_______ de forma a impedir eventual 

colaboração premiada de _____, 

entendo que se trataria de fato atípico. 

Porém, não é possível afirmar, a partir 

deste vasto acervo probatório, de que 

maneira eventual silêncio dos 

informantes e acusados sobre 

determinados fatos (...) possa ter 

impedido, atrapalhado, atrasado ou 

embaraçado qualquer investigação 

criminal." 

 

O juiz pontuou que, ainda que o 

acusado possa dizer a verdade e 

colaborar com a apuração, o direito à 

não autoincriminação, previsto na CF, 

"possibilita que o réu se cale e que, até 

mesmo, possa mentir em audiência sem 

que se configure qualquer fato típico". 

 

Assim, foram absolvidos o advogado e 

outros dez acusados de obstruir as 

investigações. 

 

 Processo: 0021665-

98.2019.8.12.0001 

 

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

tes/364914/nao-e-crime-advogado-

orientar-contra-delacao-diz-juiz-ao-

absolver  

 
Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/364914/nao-e-crime-advogado-orientar-contra-delacao-diz-juiz-ao-absolver
https://www.migalhas.com.br/quentes/364914/nao-e-crime-advogado-orientar-contra-delacao-diz-juiz-ao-absolver
https://www.migalhas.com.br/quentes/364914/nao-e-crime-advogado-orientar-contra-delacao-diz-juiz-ao-absolver
https://www.migalhas.com.br/quentes/364914/nao-e-crime-advogado-orientar-contra-delacao-diz-juiz-ao-absolver
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Lewandowski: Lava Jato não é 
competente para julgar caso 
Pituba 
 
O relator determinou o envio dos autos 
para a Justiça Eleitoral, que decidirá 
sobre o aproveitamento dos atos 
instrutórios já praticados. Os atos 
decisórios foram anulados pelo 
ministro. 
 
sexta-feira, 29 de abril de 2022 
 
Nesta quinta-feira, 28, o 

ministro Ricardo Lewandowski, do 

STF, concedeu HC de ofício e declarou 

que a 13ª vara Federal de Curitiba/PR 

não é competente para julgar o caso da 

Torre Pituba, ação com maior 

quantidade de réus da Lava Jato do PR. 

 

O relator determinou o envio dos autos 

para a Justiça Eleitoral, que decidirá 

sobre o aproveitamento dos atos 

instrutórios já praticados. Os atos 

decisórios foram anulados pelo 

ministro. 

 

 
Lewandowski declara incompetência da 

Lava Jato para julgar caso 

Pituba.(Imagem: Rosinei 

Coutinho/SCO/STF) 

 

A decisão se deu no âmbito da Rcl 

52.466, apresentada por Luís Carlos 

Fernandes Afonso, ex-presidente da 

Petros, fundo de pensão dos 

funcionários da Petrobras. Relativo à 

56ª fase da operação Lava Jato, o caso 

conta com 39 réus, dos quais 14 

firmaram colaboração premiada. 

 

Ao STF, Afonso fez três pedidos: 

 

 Que a anulação de provas da 

Lava Jato envolvendo Lula fosse 

estendida a ele; 

 Que os autos fossem 

encaminhados para a Justiça 

Eleitoral; 

 Que os atos praticados pela 13ª 

vara Federal de Curitiba fossem 

anulados. 

 

O primeiro pedido foi indeferido por 

Lewandowski, que assentou: 

 

"Como tenho destacado em diversas 

oportunidades, a decisão indicada 

como paradigma foi proferida em um 

processo de índole subjetiva, no qual o 

reclamante não figurou como parte. 

Daí porque, com a devida vênia, a 

atendimento do presente pleito não 

pode ser atendido, uma vez que não a 

decisão invocada como paradigma 

ostenta caráter personalíssimo." 

 

Os demais pleitos foram atendidos pelo 

ministro. 

 

"No caso, em face da flagrante 

ilegalidade e abusividade dos atos 

praticados em desfavor do reclamante, 

consiste na incompetência da 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR para o 

julgamento da Ação Penal 5059586-

50.2018.4.04.7000, concedo, 

incidentalmente, habeas corpus de 

ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do 

CPP, com o fim de remeter o aludido 

processo à Justiça Eleitoral, que 

decidirá sobre o aproveitamento dos 

atos instrutórios já praticados, 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/ricardo-lewandowski
https://www.migalhas.com.br/
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anulados, desde logo, os atos 

decisórios." 

 

Torre Pituba 

 

Conhecida como Torre Pituba, a sede do 

escritório baiano da Petrobras foi 

construída pelas construtoras OAS e 

Odebrecht, com recursos do fundo de 

pensão dos funcionários da petrolífera, 

a fim de ser alugado à estatal. 

Investigações indicam a ocorrência de 

um esquema de pagamento de propina 

relativo à sua construção. 

 

Participam da causa os advogados 

Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano 

Silva dos Santos, Ricardo Lima Melo 

Dantas e Luciana de Freitas. 

 

 Processo: Rcl 52.466 

 

Leia a decisão. 

 

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

/364904/lewandowski-lava-jato-nao-

e-competente-para-julgar-caso-pituba  

 
Retorne ao índice 
  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6369260
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/4/7E14B0BFFC6302_decisao-lewandowski.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/364904/lewandowski-lava-jato-nao-e-competente-para-julgar-caso-pituba
https://www.migalhas.com.br/quentes/364904/lewandowski-lava-jato-nao-e-competente-para-julgar-caso-pituba
https://www.migalhas.com.br/quentes/364904/lewandowski-lava-jato-nao-e-competente-para-julgar-caso-pituba
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Receita Federal regulamenta 
Relp, o Refis das micro e 
pequenas empresas 
 
Companhias que aderirem ao programa 
podem parcelar débitos em até 180 
vezes, com redução de até 90% das 
multas e juros 
 
REDAÇÃO JOTA 
29/04/2022 10:36Atualizado em 
29/04/2022 às 10:38 
 
comentários 

Crédito: Marcello Casal Jr./Agência 

Brasil 

 

A Receita Federal regulamentou nesta 

sexta-feira (29/4) o Programa de 

Reescalonamento do Pagamento de 

Débitos no Âmbito do Simples Nacional 

(Relp), também conhecido como Refis 

das micro e pequenas empresas. 

(Confira os detalhes) 

 

As companhias que aderirem ao 

programa podem parcelar débitos em 

até 180 vezes, com redução de até 90% 

das multas e juros. A Receita Federal 

estima que cerca de 400 mil empresas 

farão adesão ao programa, parcelando 

aproximadamente R$ 8 bilhões. Já a 

Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), espera a adesão de 

cerca de 256 mil empresas, em 

negociações que devem atingir R$ 16,2 

bilhões. 

Também nesta sexta a PGFN prorrogou 

os prazos para participação no Programa 

de Retomada Fiscal e no Programa de 

Regularização Fiscal de débitos do 

Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições 

devidos pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (Simples 

Nacional). (Veja os detalhes) 

 

REDAÇÃO JOTA – Brasília 

 

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

empresas/tributario/receita-federal-

regulamenta-relp-o-refis-das-micro-e-

pequenas-empresas-29042022  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.jota.info/autor/redacao-jota
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/receita-federal-regulamenta-relp-o-refis-das-micro-e-pequenas-empresas-29042022#respond
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/receita-federal-regulamenta-o-relp
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/2022&jornal=515&pagina=508&totalArquivos=583&utm_source
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/receita-federal-regulamenta-relp-o-refis-das-micro-e-pequenas-empresas-29042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/receita-federal-regulamenta-relp-o-refis-das-micro-e-pequenas-empresas-29042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/receita-federal-regulamenta-relp-o-refis-das-micro-e-pequenas-empresas-29042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/receita-federal-regulamenta-relp-o-refis-das-micro-e-pequenas-empresas-29042022
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


40 

 

 

 

STJ nega isenção de IPI a 
estabelecimento equiparado 
ao industrial 
 
Entendimento é o de que lei concedeu 
benefício para estabelecimentos 
industriais, mas não aos equiparados 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
29/04/2022 07:00 
 

Crédito: José Cruz/Agência Brasil 

 

Os ministros da 2ª turma do Superior 

Tribunal de Justiça 

(STJ) mantiveram, por unanimidade, a 

obrigação de a empresa Johnson 

Matthey Brasil LTDA recolher Imposto 

sobre Produtos Industrializados 

(IPI) sobre a importação de 

depuradores por conversão catalítica. A 

empresa argumentava que o produto é 

destinado à produção, no mercado 

nacional, de automóveis e, portanto, 

pela interpretação das 

leis 10.485/2002 e 10.637/2002, ela 

teria direito à isenção do IPI nessa 

importação. 

 

A 2ª Turma do STJ, no entanto, negou 

provimento ao recurso da empresa 

(REsp 1587197/SP), mantendo assim a 

decisão do Tribunal Regional Federal da 

3ª Região (TRF3). Para o tribunal de 

origem, a Lei 9.826/99, com as 

alterações da Lei 10.485/2002, 

concedeu a suspensão do IPI para 

estabelecimentos industriais, sem 

estender o benefício a estabelecimentos 

equiparados ao industrial, o que é o caso 

da Johnson Matthey Brasil LTDA. 

 

No entender do TRF3, a legislação que 

concedeu a isenção do IPI deve ser 

interpretada de forma literal, nos termos 

do art. 111 do Código Tributário Nacional 

(CTN), o que não permitiria conceder o 

benefício a estabelecimentos 

equiparados ao industrial. 

 

“Como se observa, em se tratando 

benefício fiscal, o direito a suspensão 

deve ser interpretado de forma literal, na 

forma do que dispõe o art. 111 do CTN, 

não alcançando a autora”, concluiu o 

TRF3. 

 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 

 

https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/stj-nega-isencao-
de-ipi-a-estabelecimento-equiparado-
ao-industrial-29042022  
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Divulgação de disputas 
societárias e CVM: chance 
perdida de incentivar 
acordos? 
 
O assunto requer atenção, debate e ação 
dos agentes que acreditam na 
importância da negociação e do 
consenso 
 
MARCELO PERLMAN 
29/04/2022 05:15 
 
comentários 

Crédito: Divulgação 

 

A Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) editou, no último 29 de março, a 

Resolução nº 80, que, entre outros 

assuntos, passou a exigir que as 

companhias abertas comuniquem ao 

mercado sobre disputas societárias de 

que elas, seus acionistas ou 

administradores sejam partes. 

 

A medida acima é fruto de ações de um 

grupo de trabalho entre a CVM e o 

Ministério da Economia, baseia-se em 

recomendações da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), e foi objeto de 

audiência pública ao longo de 2021. 

 

O impacto é relevante no mundo das 

arbitragens societárias, normalmente 

cobertas por confidencialidade. A partir 

de 2 de maio, as companhias abertas 

ficarão obrigadas a divulgar, por 

exemplo, partes, valores, principais 

fatos, pedidos, decisões e acordos de 

suas arbitragens. Com a nova norma, a 

CVM atendeu a reclamos históricos no 

mercado para maior transparência sobre 

procedimentos arbitrais e os riscos e 

oportunidades que eles representam 

para as companhias abertas. 

 

O tema acima tem sido debatido com 

frequência. Não se ignora a importância 

da confidencialidade da arbitragem para 

proteger segredos de negócios, nem o 

argumento favorável à publicidade em 

determinados casos, seja para constituir 

um corpo de precedentes de decisões 

arbitrais, seja para corrigir assimetrias 

de informação impostas a investidores. 

 

Interessa-me mais explorar um tema 

não endereçado pela nova norma da 

CVM, e frequentemente omitido nos 

debates sobre litígios empresariais: os 

incentivos para a realização de acordos 

entre as partes em disputa. Conflitos 

societários são complexos, influenciam 

na condução dos negócios e 

frequentemente geram impasses e 

prejuízos para a empresa e 

seus stakeholders. Sua resolução por 

meio de acordo evita perdas e atende ao 

interesse público. 

 

A mediação, ou a negociação facilitada 

por um terceiro independente, é 

possivelmente a ferramenta mais eficaz 

para aproximar as partes e endereçar 

divergências em disputas complexas, 

mitigando incertezas, desgastes, custos 

de oportunidade, e dispêndios de tempo 

e dinheiro. Tanto é assim que diferentes 

políticas públicas, no Brasil e no mundo, 

incentivam a mediação e a 

autocomposição de conflitos. 
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O próprio Código das Melhores 

Práticas do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC) 

prevê que conflitos societários sejam 

resolvidos preferencialmente por 

negociação, e recomenda que a 

mediação e a arbitragem sejam incluídas 

no estatuto social ou em compromisso 

entre as partes. 

 

Na audiência pública anterior à nova 

Resolução nº 80, ao lado de colegas 

expoentes na mediação e na governança 

corporativa, propusemos à CVM exigir a 

divulgação sobre a possível existência de 

compromisso ou disposição das 

companhias abertas em participar de 

mediação em suas disputas societárias. 

 

A CVM não acatou a sugestão acima. Em 

sua visão, essa exigência seria 

desnecessária, já que a divulgação 

obrigatória pelas companhias abertas 

será sucinta e nada impediria o 

compartilhamento adicional voluntário 

dessas informações. 

 

Respeito a posição da CVM e sua 

possível intenção de evitar excesso de 

regulação sobre o tema. De outro lado, 

esperar que companhias abertas 

informem espontaneamente que se 

dispõem a mediar suas disputas 

societárias dificilmente terá resultado. 

 

Para o estímulo eficaz à resolução 

consensual de conflitos no Brasil, são 

necessários mecanismos de nudge, ou 

“pequenos empurrões”, em favor da 

mediação. Medidas simples e de baixo-

custo, que encorajam a adoção da 

mediação sem restringir a opção pelo 

seu não-prosseguimento, têm tido 

sucesso em experiências internacionais 

e merecem ser aplicadas no Brasil, por 

autoridades administrativas, juízes, 

legisladores, empresas, câmaras de 

mediação e arbitragem, advogados e 

mediadores. 

 

O comunicado por companhias abertas 

exigido pela CVM teria sido uma boa 

oportunidade para estimular a mediação 

no Brasil e a realização de acordos em 

disputas societárias. Não faltam outras 

oportunidades semelhantes. O assunto 

requer atenção, debate e ação corajosa 

dos diferentes agentes que acreditam na 

importância da negociação e do 

consenso para a gestão adequada dos 

conflitos empresariais em nosso país. 

 

MARCELO PERLMAN – Mediador 

de conflitos empresariais e advogado em 

São Paulo. 

 
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/divulgacao-de-disputas-
societarias-e-cvm-chance-perdida-de-
incentivar-acordos-29042022  
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Brasil 

Prévia mostra inflação 
espalhada por vários setores 
e sob pressão 
 
IPCA-15 fica em 1,73%, abaixo das 
projeções, mas ainda com a maior 
variação desde fevereiro de 2003 
 
Por Anaïs Fernandes e Lucianne 
Carneiro — De São Paulo e do Rio 
28/04/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Daniel Karp: problema à frente é o ritmo 

de desaceleração dos preços e qual será 

o IPCA no fechamento do ano — Foto: 

Divulgação 

 

A prévia da inflação de abril ficou abaixo 

do esperado pelo mercado após meses 

de surpresas altistas nos índices de 

preços. O resultado não muda, no 

entanto, a perspectiva entre 

economistas de que a inflação seguirá 

pressionada à frente, ainda que o IPCA 

cheio deste mês desacelere. Tanto é 

assim que, apesar do relativo alívio com 

a divulgação de ontem, algumas 

instituições financeiras empurraram 

suas projeções de inflação em 2022 para 

8% ou mais, principalmente porque o 

cenário externo voltou a ficar ainda mais 

adverso. 

 

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) 

avançou 1,73% em abril, vindo de 0,95% 

em março. A mediana do Valor Data 

indicava 1,82%. Ainda assim, foi a maior 

alta para abril desde 1995 (1,95%) e a 

maior variação mensal desde fevereiro 

de 2003 (2,19%). Em 12 meses, o IPCA-

15 acumula 12,03% até abril, ante 

10,79% até março, também o maior 

valor em quase 19 anos. 

 

O período de coleta dos preços (17 de 

março a 13 de abril) ainda captou o 

repasse do reajuste dos combustíveis nas 

refinarias anunciado pela Petrobras, 

válido a partir de 11 de março. Com isso, 

a gasolina, que subiu 7,51%, exerceu a 

principal influência individual sobre o 

índice, e o grupo de transportes, cuja alta 

acelerou de 0,68% para 3,43%, gerou a 

maior pressão entre as classes de 

despesas. 

 

 
Mas a inflação também se espalhou mais 

pelos produtos e serviços. O Índice de 

Difusão - que mede a proporção de itens 
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com alta de preços no período - subiu de 

75,5% em março para 78,7% em abril, 

segundo o Valor Data. Sem considerar os 

alimentos, um dos grupos mais voláteis, 

a difusão passou de 74,6% para 79,5%. 

Em ambos os casos, trata-se de recorde 

da série histórica do Valor Data, iniciada 

em fevereiro de 2012. 

 

A alta nos alimentos e bebidas passou de 

1,95% de março para 2,25% em abril e 

acumula 12,85% em 12 meses. O grupo 

foi puxado pelos itens consumidos em 

casa, que subiram 3%. Alimentação fora 

do lar desacelerou para 0,28%. 

 

A pressão sobre combustíveis e 

alimentação acabou sendo até menor do 

que o esperado, na avaliação de Tomás 

Goulart, economista-chefe da Novus 

Capital. “Além disso, vimos aberturas 

com pequenas surpresas. Isso fez com 

que, de forma geral, os núcleos também 

viessem abaixo”, diz ele, em referência à 

medida que tenta suavizar o efeito de 

itens mais voláteis, exatamente como 

alimentos. 

 

Ainda assim, os níveis incomodam. 

Segundo a MCM Consultores, a média 

dos cinco principais núcleos 

acompanhados pelo Banco Central 

voltou a acelerar em abril, para 0,87% 

(9,34% em 12 meses) e a inflação de 

serviços subjacentes - mais sensíveis à 

atividade econômica - avançou para 

0,67% (7,4% em 12 meses). A alta nos 

produtos industriais até arrefeceu em 

abril, para 0,87%, mas em 12 meses foi 

de 13,24% para 13,7%. 

 

“Continua tudo girando em nível muito 

alto. Não dá para dizer que é uma leitura 

boa. É uma foto bem desfavorável, mas 

há alguns pequenos alívios”, diz Daniel 

Karp, economista do Santander. Para 

acompanhar tendências em 

agrupamentos importantes, como bens 

industriais e serviços, ele observa a 

média móvel trimestral dessazonalizada 

e anualizada. Por essa métrica, os bens 

industriais ficaram “um pouquinho 

melhor”, afirma ele. 

 

Além de transportes e alimentação, os 

economistas destacam as altas em 

vestuário (1,97%) e habitação (1,73%). 

Neste último caso, o período de coleta 

dos preços não deu conta de captar a 

mudança na bandeira tarifária, que 

desde 16 de abril passou de “escassez 

hídrica” (a mais cara) para “verde” (sem 

cobrança extra). Essa alteração, porém, 

deve aparecer no IPCA cheio de abril. 

Com isso, a dissipação do reajuste mais 

recente em combustíveis e algum sinal 

inicial de preços de alimentos para 

baixo, as projeções dos analistas para a 

inflação no mês estão em uma faixa 

menor, entre 0,8% e 0,9%. 

 

“A grande discussão que o mercado deve 

tentar antecipar é se a inflação chegou ao 

pico”, aponta Goulart, em relação ao 

acumulado em 12 meses. Nas suas 

projeções, o pico terá sido agora em 

abril. “Só que estamos vendo que as 

pressões externas estão vigentes”, 

afirma. No início do mês, houve um 

princípio de arrefecimento dos preços 

das commodities em reais. “Por outro 

lado, nos últimos dias, voltamos a ter 

depreciação do real, com as 

commodities ainda em patamares 

elevados.” 

 

Karp concorda que, possivelmente, no 

IPCA-15, o dado de abril pode ter sido o 

pico. “Teoricamente, em maio, já vamos 

ter uma variação em 12 meses um pouco 

menor”, afirma. O problema mais à 

frente, diz ele, é o ritmo dessa 

desaceleração e qual será o IPCA no fim 

do ano. “Não é uma desaceleração super 

forte”, reconhece. As projeções do 

Santander para o IPCA de 2022 e 2023 
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estão em 7,9% e 4%, respectivamente, 

mas o viés é de alta, segundo Karp, com 

algo mais próximo de 8,3% e 4,2%, pela 

ordem. 

 

Ontem, o J.P. Morgan revisou sua 

previsão para o IPCA em 2022 de 7,6% 

para 8%. “Maior repasse da alta de 

medicamentos, tarifas de energia 

elétrica mais elevadas e pressões 

contínuas em bens industriais são os 

principais fatores por trás de nossa 

mudança”, escrevem, em relatório, 

Vinicius Moreira e Cassiana Fernandez. 

 

O Credit Suisse também elevou sua 

projeção para a inflação no Brasil em 

2022 de 7,8% para 8,3%, enquanto a 

estimativa para 2023 passou de 4,4% 

para 4,6%. “Os gargalos globais devem 

aumentar ainda mais os preços dos bens 

industriais neste ano, a pressão sobre os 

preços dos combustíveis e alimentos é 

mais forte do que nossa expectativa 

anterior e a inflação de serviços no 

próximo ano deve ter um impacto mais 

forte na inércia”, dizem Solange Srour, 

Lucas Vilela e Rafael Castilho. Para eles, 

a guerra na Ucrânia e à disseminação da 

covid na Ásia “adicionaram sal à ferida”. 

 

Mais sobre o IPCA-15 em Ativos se 

recuperam com alívio externo e 

IPCA abaixo do previsto 
 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/28/previa-mostra-inflacao-
espalhada-por-varios-setores-e-sob-
pressao.ghtml  
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Finanças 

Economia dos EUA encolhe 
1,4% no primeiro trimestre 
de 2022 
 
Resultado representa uma inversão em 
relação àquele apurado nos três meses 
finais de 2021, de crescimento de 6,9% 
 
Por Eduardo Magossi, Valor — São 
Paulo 
28/04/2022 09h57  Atualizado há um 
minuto 

 
O Produto Interno Bruto (PIB) dos 

Estados Unidos caiu a uma taxa 

anualizada de 1,4% no primeiro 

trimestre de 2022, na primeira leitura 

feita pelo Departamento de Comércio. É 

a primeira queda desde o início da 

pandemia de covid-19 há dois anos. No 

último trimestre de 2021, a economia 

americana tinha crescido 6,9%. Alguns 

economistas projetavam avanço no 

período, de 1%. 

 

A retração do PIB americano reflete uma 

retração nos investimentos em estoques 

privados, exportações, gastos do 

governo federal e dos governos locais, e 

um aumento das importações. Os gastos 

com consumo pessoal (medidos pelo 

PCE), investimentos fixos não 

residenciais e investimentos fixos 

residenciais cresceram. Os efeitos da 

covid-19 também tiveram no PIB, 

segundo o comunicado. 

 

O Departamento de Comércio mostrou 

que o índice PCE aumentou 7% nos três 

primeiros meses de 2022, após elevação 

de 6,4% no trimestre anterior. Já o 

núcleo do índice, que exclui preços mais 

voláteis de alimentação e energia, subiu 

5,2%, ante alta de 5% no quarto 

trimestre de 2021. 

 

A alta do PCE foi provocado por um 

aumento no custo de serviços - 

principalmente assistência médica - que 

foi parcialmente anulado por uma queda 

nos bens e produtos. Dentro dos bens e 

produtos, a queda em bens não duráveis 

- como gasolina e energia - foi 

parcialmente anulada por uma alta nos 

bens duráveis - principalmente carros e 

autopeças. 

 

 
— Foto: Pixabay 

 

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

ia/2022/04/28/economia-dos-eua-

encolhe-14percent-no-primeiro-

trimestre-de-2022.ghtml  
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Finanças 

Estoque de crédito sobe 0,8% 
em fevereiro, para R$ 4,711 
tri, aponta Banco Central 
 
Saldo total do crédito livre subiu 1,1% 
no mês, para R$ 2,816 trilhões, e o 
crédito direcionado avançou 0,4%, para 
R$ 1,894 trilhão 
 
Por Alex Ribeiro e Larissa Garcia, 
Valor — São Paulo e Brasília 
28/04/2022 09h57  Atualizado há 10 
minutos 

 
O saldo das operações de crédito do 

sistema financeiro cresceu 0,8% em 

fevereiro, para R$ 4,711 trilhões, 

conforme divulgado nesta quinta-feira 

(28) pelo Banco Central (BC). Em 12 

meses, houve alta de 16,6%. 

 

Como proporção do Produto Interno 

Bruto (PIB) estimado pela autoridade 

monetária, o estoque de operações ficou 

estável em 53,3%. 

 

O saldo total do crédito livre subiu 1,1% 

em fevereiro, chegando a R$ 2,816 

trilhões, enquanto o crédito direcionado 

avançou 0,4%, para R$ 1,894 trilhão. 

 

O saldo total de crédito para as famílias 

aumentou 0,7% no mês, chegando a R$ 

2,759 trilhões. Para as empresas, houve 

alta de 1%, para R$ 1,952 trilhão. 

 

As projeções mais recentes do BC para o 

crescimento do crédito em 2022 são: 

8,9% para o total; 13% para o livre; 2,8% 

para o direcionado; 11,2% para pessoas 

físicas; 5,7% para pessoas jurídicas. 

 

Já a inadimplência média das operações 

de crédito ficou estável em 2,5% em 

fevereiro, na comparação com janeiro. 

 

Entre as empresas, a taxa média ficou 

em 1,4%, contra 1,4% em janeiro. Entre 

as famílias, foi 3,3%, contra 3,2% no mês 

anterior. 

 

No crédito com recursos livres, a 

inadimplência ficou em 3,3% (também 

3,3% em janeiro). 

 

O BC retomou a divulgação das 

estatísticas, com o fim da paralisação de 

seus servidores. Por enquanto, estão 

sendo divulgadas as estatísticas relativas 

a fevereiro, que deveriam ter saído em 

fins de março. 

 

 
— Foto: Daniel Dan/Pexels 

 

Concessões 
 
O sistema financeiro concedeu em 

fevereiro 0,6% a menos em novos 

empréstimos e financiamentos, na 

comparação com janeiro. O número leva 

em conta as concessões totais em cada 

mês. Considerando a média por dia útil, 

houve alta de 6,7%. 

 

As concessões para clientes corporativos 

subiram 2,5% contra o mês anterior, 

somando R$ 189,6 bilhões. 

 

Para as famílias, o sistema financeiro 

concedeu R$ 208,6 bilhões em novos 
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empréstimos e financiamentos, queda 

de 3,2% em relação a janeiro. 

 

As concessões com recursos livres, em 

que as taxas são pactuadas livremente 

entre bancos e clientes, caíram 1,1%. Já 

as operações com recursos direcionados, 

que são regulamentadas pelo governo ou 

vinculadas a recursos orçamentários, 

aumentaram 5,2%. 

  
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/04/28/estoque-de-credito-
sobe-08percent-em-fevereiro-para-r-
4711-tri-aponta-banco-central.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/28/estoque-de-credito-sobe-08percent-em-fevereiro-para-r-4711-tri-aponta-banco-central.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/28/estoque-de-credito-sobe-08percent-em-fevereiro-para-r-4711-tri-aponta-banco-central.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/28/estoque-de-credito-sobe-08percent-em-fevereiro-para-r-4711-tri-aponta-banco-central.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/28/estoque-de-credito-sobe-08percent-em-fevereiro-para-r-4711-tri-aponta-banco-central.ghtml
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Empresas 

Nova onda de reajustes de 
preços avança na indústria e 
no varejo 
 
Pressões estão em linha branca, 
alimentos e bebidas, e afetam o 
comércio eletrônico 
 
Por Adriana Mattos — De São Paulo 
28/04/2022 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 
Há uma nova onda de reajustes de 

preços no mercado de bens de consumo 

neste segundo trimestre, e isso indica 

que os repasses feitos nos primeiros 

meses do ano parecem estar longe de 

estancar o movimento de aumentos ao 

consumidor. Nesta semana, fabricantes 

relataram a investidores necessidade de 

correções contínuas nas tabelas ao 

comércio, e varejistas já receberam, nas 

últimas semanas, sondagens da 

indústria para reajustes de um dígito 

alto entre abril e maio, apurou o Valor. 

 

A alta do dólar nos últimos dias, que 

eleva preço de insumos cotados na 

moeda americana, reforça a 

preocupação do setor, após meses de 

real mais valorizado terem dado algum 

ânimo às lojas. Ontem, Credit Suisse e 

J.P.Morgan e revisaram para cima 

projeções de inflação do ano - apesar da 

divulgação do IPCA-15 de abril abaixo do 

consenso - em parte pelos sinais de mais 

repasses em segmentos como alimentos 

e bens industriais. 

 

Segundo fontes ouvidas, esse cenário de 

novas pressões está mais evidente em 

produtos de linha branca (refrigeradores 

e lavadoras), certos alimentos e bebidas 

de alta demanda, e mesmo em canais em 

que há maior competição, como o 

comércio eletrônico. Em março, o 

Mercado Livre, a maior plataforma de 

venda on-line do país, anunciou novo 

repasse de aumento de custos aos 

lojistas, dizem fontes. O grupo informou 

uma alta na taxa de comissão sobre a 

venda de produtos, como de 

supermercados, após 18 de abril, como 

reflexo do “contexto macroeconômico”, 

informou em carta. 

 

 
Linha de produção de geladeiras: redes 

de varejo médias ouvidas relataram 

reajustes de 8% a 10% em linha branca 

— Foto: Divulgação 

 

No caso da indústria de consumo, parte 

desse movimento reflete o fim de 

descontos concedidos na segunda 

metade de 2021 em cadeias como a do 

aço, usado na produção de linha branca. 

Ainda vêm sendo discutido repasses de 

altas no cobre, alumínio e certos tipos de 

papelão, principalmente após fevereiro e 

março. Fabricantes desses materiais 

alegam que carregam pressões em 

custos de 2021 que ainda não foram 

integralmente repassadas às lojas. 
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“Em abril, a CSN retirou os descontos à 

linha branca que vinham de 2021, 

aumentando em 20% as tabelas de aço 

laminados a frio e os galvanizados. E a 

Usiminas veio com tabela nova em 

abril”, diz o diretor de uma indústria de 

eletrodomésticos nacional. “O problema 

é que não tem isso de efeito marginal ao 

consumidor, como as siderúrgicas 

dizem. Para um fogão de aço inox, o aço 

é 57% do custo final e fogão ‘de vidro’ 

[modelo tradicional] está na faixa de 

40%. É o material que mais pesa”. 

 

As altas refletem aumento de custos de 

matérias primas, como o carvão, após 

início da guerra no leste europeu. Entre 

fevereiro e março, CSN e Usiminas 

confirmaram os aumentos ao mercado. 

 

Duas redes de varejo médias ouvidas 

ontem relataram ter recebido sondagens 

da Electrolux e da Whirlpool (Brastemp 

e Consul) para aumentos de 8% a 10% 

nos preços no segundo trimestre. O que 

vem chamando a atenção dos executivos 

é a pressão por repasses integrais, 

mesmo sem espaço para isso, frente à 

evidente demanda fraca com a perda no 

poder de compra da população. A 

explicação está na necessidade da 

indústria de bens de consumo recompor 

margens ao longo de 2022. 

 

“Em janeiro, tivemos reajustes de linha 

branca da ordem de 3% a 5% e deu uma 

acalmada. Agora estão vindo com 8% a 

10% para valer após maio, a depender da 

categoria, além de lançamentos ou 

repaginações de produtos, que entram 

com preço novo. O que acontecerá é que 

o mercado de linha branca ficará menor, 

estimamos que em volume, caia de 4% a 

8% em 2022, mas com rentabilidade 

melhor pelo efeito de novo ‘mix’ e 

reajustes”, disse o diretor geral de uma 

varejista de eletrônicos com 75 lojas. 

 

Na terça-feira, o comando da Whirlpool 

disse a analistas que as vendas na 

América Latina (onde Brasil responde 

por mais de metade das vendas) subiram 

4% em valor, “impulsionadas por 

aumentos de preços, compensando a 

fraqueza esperada da indústria”, 

afirmou Joseph Liotine, diretor de 

operações. E num sinal de que a onda de 

aumentos ainda não deve afrouxar tão 

cedo, o CEO do grupo, Marc Bitzer, 

disse, ao citar a operação global, que a 

empresa “está posicionada para entregar 

forte segundo semestre, saindo do ano 

com ações [em mix de itens vendidos e 

em preços] que compensam totalmente 

a inflação de custos”. 

 

A divulgação hoje dos resultados de 

janeiro a março de grandes grupos, 

como Apple e Samsung, deve confirmar 

ambiente de repasses aos preços se 

estendendo a todo o primeiro semestre 

em mercados maduros e nos 

emergentes, segundo prévia de bancos 

em relatórios. No setor de bebidas, a 

direção da Coca-Cola disse a 

investidores na segunda-feira que 

“haverá mais aumentos de preços 

dependendo de onde você estiver”, 

afirmou o CEO, James Quincey, ao ser 

perguntado sobre novos reajustes. 

 

“Quero dizer que há países com inflação 

em dois dígitos, e você vê vários 

aumentos de preços durante o ano. É 

claro que, quando se está nesse tipo de 

situação, há pressões de custos para 

passar enquanto procura sustentar as 

margens”. O executivo não cita países 
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onde há essa pressão, mas no Brasil o 

IPCA está em 10,54% até fevereiro. 

 

No segmento eletroeletrônico, que, 

como linha branca, é afetado pela alta 

dos juros e tem insumos dolarizados, o 

recuo de cerca de 18% da moeda 

estrangeira desde janeiro vinha criando 

uma “janela” de compra de novos 

estoques a preços mais baixos. Como as 

vendas dessas linhas está em 

desaceleração desde setembro, esse 

ganho vem sendo comemorado no setor. 

Mas com a recente alta do dólar, nos 

últimos dias, o receio é essa 

instabilidade volte a encarecer as 

compras, dizem analistas. Em uma 

semana, a moeda subiu 6,5%. 

 

Procuradas, Electrolux e Whirlpool não 

se manifestaram. O Mercado Livre 

informou que, por conta do cenário 

econômico, foram feitas atualizações de 

políticas e custos de vendas para 

produtos de consumo massivo, como de 

supermercados. Reforça ainda que 

segue “firme com compromisso de 

democratização do comércio” e geração 

de renda e emprego. (Colaborou 

Anaïs Fernandes) 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/28/nova-onda-de-
reajustes-de-precos-avanca-na-
industria-e-no-varejo.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/28/nova-onda-de-reajustes-de-precos-avanca-na-industria-e-no-varejo.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/28/nova-onda-de-reajustes-de-precos-avanca-na-industria-e-no-varejo.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/28/nova-onda-de-reajustes-de-precos-avanca-na-industria-e-no-varejo.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/28/nova-onda-de-reajustes-de-precos-avanca-na-industria-e-no-varejo.ghtml
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Legislação 

União vence no STJ disputa de 
R$ 155 bi sobre créditos de 
Cofins 
 
1ª Seção, em caráter repetitivo, negou 
benefício a empresas no regime 
monofásico 
 
Por Joice Bacelo, Valor — Rio 
27/04/2022 18h47  Atualizado há uma 
hora 

 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

colocou fim em uma discussão 

tributária que poderia custar R$ 155 

bilhões para a União. Os ministros 

da 1ª Seção decidiram, em caráter 

repetitivo, que empresas tributadas 

pelo regime monofásico não têm 

direito a créditos de PIS e Cofins. 

 

Essa decisão deverá ser replicada pelas 

instâncias inferiores nos julgamentos de 

processos que tratam do mesmo 

tema. Existem, segundo a Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

pelo menos 1,6 mil ações no país. 

Estavam com a tramitação suspensa por 

conta do repetitivo e agora, com o 

julgamento, serão liberadas. 

 

Os 

setores farmacêutico, automotivo e 

de combustíveis estão entre os que 

recolhem as contribuições 

sociais pelo regime monofásico. 

Nesse modelo de tributação, 

a cobrança de PIS e Cofins 

é concentrada no primeiro elo da 

cadeia: o fabricante ou 

o importador. 

 

O julgamento da 1ª Seção tem efeito 

para as empresas que adquirem os 

produtos. Aquelas que compram do 

fabricante ou do importador para a 

revenda, disseram os ministros, não 

podem usar os valores referentes ao PIS 

e à Cofins que foram repassados no 

preço da mercadoria como um crédito 

fiscal. 

 

Oficialmente, as alíquotas das 

contribuições sociais, nessa etapa, estão 

zeradas. As empresas que compram a 

mercadoria não recolhem PIS e Cofins. 

 

O tema foi analisado, por meio de dois 

recursos repetitivos (REsp 1894741 e 

REsp 1895255). O placar fechou em seis 

votos a um. Somente a ministra Regina 

Helena Costa se posicionou a favor do 

direito aos créditos. 

 

Esse resultado não chega a ser surpresa 

para advogados de contribuintes. Em 

abril do ano passado, ao julgar pela 

primeira vez o tema, a 1ª Seção já havia 

se posicionado contra o creditamento — 

também por ampla maioria de votos. 

 

Os profissionais, além disso, 

reconhecem que será muito difícil 

emplacar essa tese no Supremo Tribunal 

Federal (STF). Existem decisões de 

ministros considerando a questão como 

infraconstitucional. E, nesse caso, a 

palavra final fica com o STJ. 

 

Mas entendem o resultado como injusto. 

Afirmam que apesar de distribuidores e 

varejistas não recolherem o imposto 

diretamente ao governo federal, eles 

também arcam com os pagamentos. 

 

As alíquotas, no regime monofásico, são 

geralmente mais altas e os valores são 

repassados — embutidos nos preços dos 

produtos — pela indústria ou 

importador para o restante da cadeia. 
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Um dos principais argumentos, em 

relação à tese, era o de que a Lei nº 

11.033, de 2004, legitimou o uso de 

créditos. No artigo 17 da norma consta 

que as vendas efetuadas com a 

suspensão, isenção, alíquota zero ou não 

incidência de PIS e Cofins não impedem 

a manutenção, pelo vendedor, dos 

créditos vinculados a essas operações. 

 

Para a maioria dos ministros, porém, a 

Lei nº 11.033 não modificou o que consta 

nas leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, 

de 2003, que tratam do PIS e da Cofins 

e vedam o uso de créditos na revenda de 

bens sujeitos ao regime monofásico. 

 

 
Ministro Mauro Campbell Marques: 

voto contra o pleito dos contribuintes — 

Foto: Gustavo Lima/STJ 

 

Esse julgamento teve início no mês de 

fevereiro. Na ocasião, 

o relator, ministro Mauro Campbell 

Marques, proferiu voto contra o pleito 

dos contribuintes e foi acompanhado 

pelo ministro Gurgel de Faria. A 

ministra Regina Helena Costa também 

se posicionou naquele dia, divergindo. 

 

As discussões foram suspensas por um 

pedido de vista do ministro Benedito 

Gonçalves, que devolveu o caso na 

sessão de ontem. Ele acompanhou o 

entendimento do relator, contra o 

direito aos créditos. Afirmou que 

permitir equivaleria a conceder um 

benefício fiscal que não está previsto em 

lei. 

Votaram nesse mesmo sentido os 

ministros Assusete Magalhães, Manoel 

Erhardt e Herman Benjamin. Os 

ministros Og Fernandes e Francisco 

Falcão não votaram porque estavam 

ausentes. 

 

O impacto de R$ 155 bilhões, com uma 

decisão contrária dos ministros, foi 

calculado pela Receita Federal para o 

período de 2017 a 2021 — seriam os 

cinco anos que, pela lei, o contribuinte 

poderia pleitear a restituição. 

 

A média anual de perdas ficaria em R$ 

31 bilhões, em valores corrigidos por 

estimativa da média das taxas Selic 

acumuladas incidentes nesses períodos 

de apuração. 

 

Amanda Geracy, procuradora da PGFN, 

trata a vitória como uma das mais 

expressivas da Fazenda Nacional no 

STJ. “O acolhimento da tese dos 

particulares poderia transformar a 

técnica da não cumulatividade do PIS e 

da Cofins em benefício tributário 

desprovido de qualquer contrapartida 

social”, afirma. 

 

Ela diz que a tese interessava a setores 

responsáveis por boa parte da 

arrecadação federal. Com a decisão, frisa 

a procuradora, tem fim uma 

controvérsia que se arrastava desde 

março de 2017, quando a 1ª Turma do 

STJ decidiu de forma divergente da 2ª 

Turma, permitindo o creditamento a 

uma grande empresa do setor 

farmacêutico. 

 

A procuradora chama a atenção, no 

entanto, que os ministros decidiram pela 

plena compatibilidade entre a incidência 

monofásica e a técnica do creditamento. 

“Haja vista a possibilidade de essas 

mesmas sociedades comercializarem 

simultaneamente produtos submetidos 
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à cadeia plurifásica das contribuições ou 

tomem crédito em outras hipóteses 

admitidas por lei.” 

 

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

cia/2022/04/27/stj-afasta-direito-a-

crdito-de-piscofins-de-empresas-

tributadas-no-regime-monofsico.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/27/stj-afasta-direito-a-crdito-de-piscofins-de-empresas-tributadas-no-regime-monofsico.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/27/stj-afasta-direito-a-crdito-de-piscofins-de-empresas-tributadas-no-regime-monofsico.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/27/stj-afasta-direito-a-crdito-de-piscofins-de-empresas-tributadas-no-regime-monofsico.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/27/stj-afasta-direito-a-crdito-de-piscofins-de-empresas-tributadas-no-regime-monofsico.ghtml
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Economia 

Arrecadação em março soma 
R$ 164,1 bilhões, aponta 
Receita 
 
Dados do Fisco foram divulgados nesta 
quinta-feira 
 
Fernanda Trisotto 
28/04/2022 - 10:31 
 

Receita Federal divulga dados da 

arrecadação em março Foto: Marcelo 

Camargo / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA – A arrecadação federal em 

março de 2022 somou R$ 164,147 

bilhões, de acordo com dados da Receita 

Federal. Isso representa um avanço de 

6,92% em relação ao mesmo mês do ano 

anterior, já descontada a inflação do 

período. 

 

Os dados foram divulgados nesta 

quinta-feira pelo Fisco. No acumulado 

entre janeiro e março, a arrecadação 

somou R$ 548,1 bilhões, um avanço de 

11,08%, descontada a inflação. De 

acordo com a Receita, este é o melhor 

desempenho arrecadatório desde 2000 

tanto para o mês quanto para o 

trimestre. 

 

Desde 2021, a arrecadação federal vem 

batendo recordes e o governo sustenta 

que esse aumento é estrutural, a 

despeito da preocupação com que alguns 

analistas veem esse cenário. O governo 

se fia no aumento da arrecadação para 

reduzir alguns tributos. 

 

Na quarta-feira, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, voltou a 

afirmar que todo excesso de arrecadação 

será transformado em redução de 

tributos. Ele sinalizou a possibilidade de 

uma nova rodada de cortes na alíquota 

do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). Uma redução de 

25%, exceto para produtos com tabaco, 

passa a valer em maio e o governo estuda 

um novo corte de 35%. 

 

Já foram zerados, até o final deste ano, o 

imposto de importação sobre o café, a 

margarina, o queijo, o macarrão, o óleo 

de soja e o açúcar. Também foi zerado o 

imposto de importação do etanol, que é 

misturado na gasolina e também 

vendido separadamente. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/ar
recadacao-em-marco-soma-1641-
bilhoes-aponta-receita-25493379  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/apos-recorde-em-fevereiro-arrecadacao-deve-ser-impactada-por-desoneracoes-do-governo-no-ano-eleitoral-1-25452068
https://oglobo.globo.com/economia/arrecadacao-em-marco-soma-1641-bilhoes-aponta-receita-25493379
https://oglobo.globo.com/economia/arrecadacao-em-marco-soma-1641-bilhoes-aponta-receita-25493379
https://oglobo.globo.com/economia/arrecadacao-em-marco-soma-1641-bilhoes-aponta-receita-25493379
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Economia 

Tomate tem alta de preços há 
20 semanas, diz FGV 
 
Pesquisa de Preços ao Consumidor 
revela que fruto está mais caro, mas 
preço deve estabilizar no meio do ano 
 
Camilla Alcântara 
28/04/2022 - 04:30 
 

Tomate a R$ 15,99 em feira livre na 

Praça General Osório, em Ipanema Foto: 

Guito Moreto / Agência O Globo 

 

RIO — No rali das frutas, legumes e 

hortaliças, o campeão de preços altos da 

vez é o tomate. O preço do fruto sobe há 

20 semanas seguidas e levou feirantes, 

supermercados e restaurantes a 

improvisarem para não perderam a 

clientela. Só em abril, o tomate já ficou 

22,25% mais caro, e isso depois de ter 

subido 6,55% em março, segundo dados 

da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

 

Numa loja de Brasília, os preços do 

tomate do tipo grape já são expostos não 

mais por quilo, mas por 100g. São R$ 

2,99 por 100g – ou quase R$ 30 o quilo. 

Nas feiras do Rio, as bancas já oferecem 

a opção de venda por sacolas com os 

tomates já embalados e preços já 

definidos – tudo para não assustar o 

consumidor.  

 

O saquinho de três tomates italianos era 

vendido a R$ 3 – ou um real por tomate 

– na última terça-feira em Ipanema.  

  

— O saco também ajuda a não estragar. 

Se eu comprar do tomate comum e 

empilhar aqui na feira, ele estraga 

rapidinho e eu perco dinheiro. Tenho 

comprado só do tomate italiano, que 

dura mais.  

 

O feirante, que vende o quilo do tomate 

a R$ 15, disse que nem sempre consegue 

repassar a alta das frutas e hortaliças 

para o cliente. Na ponta da língua, quem 

passa pela feira responde sem titubear 

quando a pergunta é: que item mais 

subiu de preço nos últimos meses?  

 

— O tomate. Mas também estou 

comprando menos alface e banana, que 

subiram muito — conta a empregada 

doméstica Sônia Maria Santos.   

 

A babá Secilma Souza, moradora de São 

Gonçalo, mudou o cardápio para driblar 

a alta dos preços. A carne ficou sem 

molho, e o tomate agora só dá cor na 

salada.   

 

— Faço compras de 15 em 15 dias. Mas se 

antes eu colocava tomate na carne, fazia 

um molho, hoje eu compro menos e 

coloco só na salada. 

 

Secilma Souza compra tomates na feira 

da Praça General Osório, em Ipanema: 

"escolho qualidade, mas como está caro, 

diminuí o consumo" Foto: Guito Moreto 

/ Agência O Globo 
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Se a culinária brasileira usa bastante o 

tomate, a italiana praticamente gira em 

torno dele. As palavras são de Humberto 

Carmello, dono do restaurante 

Vecchio Cappelletti, de São Paulo. Como 

o produto é insubstituível e repassar a 

alta de preços não é uma opção, sob risco 

de perder a clientela, Carmello reduziu 

sua margem de lucro acreditando que o 

aperto nas contas será temporário.  

 

— Fiz isso acreditando que o aumento 

vai ser sazonal, mas se fosse cobrir os 

custos, precisaria aumentar o valor do 

cardápio em aproximadamente 15%. Eu 

uso, por semana, entre 30 e 40 quilos de 

tomate, porque além de estar presente 

em quase todos os nossos pratos, é a 

base do molho pomodoro, o favorito do 

público — diz.  

 

André Braz, coordenador do Índice de 

Preços ao Consumidor da 

Fundação Getulio Vargas, explica que, 

este ano, além da sazonalidade, outros 

fatores afetam na alta dos preços de 

frutas, legumes e hortaliças. São itens 

cuja produção sofre no verão, por causa 

das chuvas. A tendência, então, é que os 

preços tenham um alívio daqui para 

frente.  

 

Mas, este ano, a forte alta nos preços dos 

combustíveis encareceu o frete. O 

reajuste de diesel e gasolina foi 

consequência da disparada do petróleo 

após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A 

guerra também vai afetar o preço de 

fertilizantes, já que o Brasil importa 

muitos defensivos agrícolas russos, o 

que pode encarecer ainda mais os 

alimentos.  

 

Mas por que o tomate, entre todos os 

itens da feira, é o que mais tem subido 

nas últimas semanas?   

 

Para Braz, por ser um produto de 

preferência nacional, a demanda não 

cessa: como muita gente não abre mão, 

cabe a lei da oferta e da procura, e o 

preço sobe mais. Braz, no entanto, 

tranquiliza o consumidor. Mesmo que 

ele não chegue ao valor do ano passado, 

os aumentos tendem a cessar. 

 

— Tomate, batata, cebola, alface, 

normalmente sobem no verão. Agora, no 

calor, o clima é hostil para muitas 

culturas. Fatalmente, o clima ou sabota 

a horta com chuvas ou danifica as 

estradas, o que também é um problema 

para a produção. Estrada inundada, 

atoleiro, atrapalha de levar o produto 

para vender — esclarece o economista.  

 

Já no começo do outono, a produção 

tende a se regularizar. Braz explica que 

quando o clima está seco, é possível 

irrigar a terra, mas os excessos do verão 

são desafios maiores para o produtor.   

 

Mas, se o clima tende a ajudar daqui 

para frente, a pressão dos combustíveis 

não deve dar trégua.   

 

— Não existe no radar uma queda dos 

preços dos combustíveis. Esse último 

aumento que aconteceu no meio de 

março, provavelmente não vai ser 

revisto para baixo.  

  
https://oglobo.globo.com/economia/to
mate-tem-alta-de-precos-ha-20-
semanas-diz-fgv-25491034  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Subsídio para o Plano Safra se 
esgota e governo tenta 
contornar falta de recursos 
 
Equipe econômica corre contra o tempo 
para abrir espaço no Orçamento a fim 
de bancar juros mais baixos no Plano 
Safra 2022/2023, principal fonte de 
crédito para os produtores 
 
Bárbara Nascimento e Thais 
Barcellos   , O Estado de S.Paulo 
28 de abril de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA - Para bancar o crédito 

aos agricultores no Plano Safra no 

segundo semestre, o governo federal tem 

o desafio de encontrar 

no Orçamento uma nova fonte de 

recursos. Com a escalada da alta 

dos juros, todo o dinheiro previsto para 

o programa neste ano foi utilizado no 

primeiro semestre e o caixa para a 

segunda metade do ano está zerado. A 

expectativa dos produtores é de um 

incremento de R$ 9 bilhões nos recursos 

previstos para bancar os juros na safra 

22/23. Para resolver o problema deste 

ano, a equipe econômica quer negociar 

um aumento nas taxas de 

financiamento.  

 

Agora, o governo corre contra o tempo 

não só para negociar até junho novos 

termos com os produtores, como busca 

espaço no Orçamento e, sobretudo, 

no teto de gastos (a regra que limita o 

crescimento das despesas à inflação) 

para viabilizar a safra. Fontes ouvidas 

pelo Estadão/Broadcast avaliam que a 

única alternativa seria um remanejo, já 

que um crédito extraordinário, ou seja, 

recursos fora do teto de gastos, seria 

inviável nessa situação.  

 

Falta de recursos para subsídios pode 

elevar custos dos produtores rurais em 

um momento de preços de alimentos já 

elevados.  Foto: Epitácio 

Pessoa/Estadão 

 

Segundo o diretor técnico 

da Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA), Bruno 

Lucchi, a maior parte das operações de 

crédito é contratada no segundo 

semestre, quando ocorre o plantio 

da soja e da primeira safra do milho. A 

expectativa do setor é de que 

o Ministério da Agricultura busque 

um aumento de recursos para bancar as 

taxas mais baixas, de R$ 13 bilhões na 

safra 2021/2022 para R$ 22 bilhões na 

2022/2023, em um ano em que as 

lavouras foram prejudicadas 

pela seca no Sul e estão ameaçadas 

pela falta de fertilizantes, além do 

aumento de custo. 

 

“É um cenário atípico. É necessário 

obter recursos para aumentar a 

produção, reduzir a inflação e garantir o 

abastecimento doméstico. O Plano Safra 

responde por 20% a 30% do 

financiamento da safra, principalmente 

para pequenos e médios produtores que 

não têm acesso ao mercado, com taxas 

de 14% a 19% no mercado”, diz Lucchi.  

 

No Orçamento de 2022, o governo 

previa R$ 13,3 bilhões para a rubrica 

“subsídios, subvenções e Proagro”, 

dentro da qual o Plano Safra ocupa uma 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/agricultura
https://tudo-sobre.estadao.com.br/plano-safra
https://tudo-sobre.estadao.com.br/orcamento-federal-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/juros
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec-do-teto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/safra
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cna-confederacao-nacional-da-agricultura
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cna-confederacao-nacional-da-agricultura
https://tudo-sobre.estadao.com.br/soja
https://tudo-sobre.estadao.com.br/milho
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-agricultura
https://tudo-sobre.estadao.com.br/seca
https://tudo-sobre.estadao.com.br/regiao-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/adubo-e-fertilizante
https://tudo-sobre.estadao.com.br/proagro
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grande fatia. Logo nos primeiros meses, 

no entanto, percebeu que ao menos R$ 

3,4 bilhões extras seriam necessários. 

Isso porque o Tesouro Nacional é 

responsável por subsidiar as taxas mais 

baixas praticadas no contexto do Plano 

Safra (de até 4,5% ao ano no caso do 

Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar, por exemplo). 

Na época em que o Plano Safra foi 

anunciado, contudo, a Selic era de 

4,25%. Hoje, está em 11,75% – e deve 

subir mais. 

 

Agora, o governo negocia com o setor – 

um dos que dão apoio ao 

presidente Jair Bolsonaro – novas 

condições para o anúncio do Plano Safra 

2022/2023, que precisa sair até junho. A 

divulgação traz o montante previsto 

para subsídios de toda a 

temporada agropecuária, ou seja, de 

julho de 2022 a junho de 2023. No 

entanto, os empréstimos estimados para 

serem concedidos durante 2022 

precisam estar na conta do Orçamento 

de receitas e despesas federais deste 

ano.  

 

A falta de recursos para os subsídios 

pode elevar os custos dos produtores 

rurais num momento em que os preços 

dos alimentos já estão mais elevados. 

Os agricultores têm sido pressionados 

por uma alta nos insumos, a seca no Sul 

no início do ano e a guerra na 

Ucrânia, que aumenta não só o preço 

de alguns produtos básicos mas, 

sobretudo, dos fertilizantes.  

 

"Para a safra 2021/22 já foram 

comprados fertilizantes, o que preocupa 

mais é encarecer a produção da safra 

22/23. Diminuir subsídio ou aumentar o 

custo para os agricultores é um fator a 

mais que coloca pressão nos preços", diz 

a economista da XP Investimentos, 

Tatiana Nogueira. Ela pondera, contudo, 

que os produtores podem absorver parte 

da alta no custo do crédito, já que a alta 

nos preços dos alimentos vem desde 

2020.  

 

Caixa zerado 
 
Inicialmente, o montante previsto 

exclusivamente para cobrir 

financiamentos entre julho e dezembro 

era de cerca de R$ 800 milhões. “Mas 

isso teve de ser puxado para cobrir os 

custos a mais com a equalização (a 

diferença entre o juro dos bancos e o 

negociado dentro do Plano Safra) do 

primeiro semestre”, apontou uma fonte 

do governo, sob a condição de 

anonimato. 

 

A conta da Selic mais alta foi tão grande 

que, mesmo os compromissos com a 

safra 21/22, não estão garantidos. O 

governo aguarda a aprovação de um 

projeto de lei (PLN 1/2022) para liberar 

R$ 868,49 milhões para conseguir 

cumprir com os compromissos já 

firmados. E novos empréstimos estão 

barrados desde fevereiro. 

 

Diante do atual patamar dos juros, o 

setor já sabe que taxas mais altas devem 

entrar na negociação, sobretudo para a 

fatia paga pelos grandes produtores. 

Também admite que a maior 

preocupação do momento são os 

recursos para o próximo Plano Safra e 

sabe que será preciso “buscar espaço” 

para conseguir os recursos para 

subsidiar os empréstimos rurais. 

 

Durante a Agrishow, em Ribeirão 

Preto (SP), apesar do clima de 

otimismo, o presidente Jair Bolsonaro e 

o ministro da Agricultura, Marcos 

Montes, não anunciaram novidades 

para os subsídios relacionados ao 

próximo ciclo. No sábado, 

o BNDES suspendeu novas operações 

de financiamento do Programa Nacional 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/tesouro-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/agropecuaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/alimento
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/xp-investimentos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/agrishow
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ribeirao-preto-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ribeirao-preto-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/marcos-montes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/marcos-montes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bndes
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de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf Custeio), única linha 

do Plano Safra 2021/22 que ainda estava 

com crédito liberado no banco.  

 

No evento, o presidente se ateve mais a 

temas políticos, como o indulto que 

concedeu ao deputado Daniel 

Silveira (PTB-RJ), condenado 

pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF). / COLABOROU CLARICE 

COUTO 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,plano-safra-subsidio-esgota-
falta-recursos,70004050594  
 
Retorne ao índice 
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Juro bancário médio sobe 
para 36,3% ao ano em 
fevereiro, maior taxa em dois 
anos e meio 
 
Trata-se da maior taxa desde agosto de 
2019, quando os bancos cobraram, em 
média, 37,1% ao ano 

 
Eduardo Rodrigues, O Estado de 
S.Paulo 
28 de abril de 2022 | 10h27 

 
Brasília - Em meio ao ciclo de alta 

acelerada da Selic, a taxa média 

de juros no crédito livre passou de 

35,3% ao ano em janeiro para 36,5% ao 

ano em fevereiro, informou nesta 

quinta-feira, 28, o Banco Central. 

 

Trata-se da maior taxa desde agosto de 

2019, quando os bancos cobraram, em 

média, 37,1% ao ano. 

 

Para as pessoas físicas, a taxa média de 

juros no crédito livre passou de 46,3% 

para 48,1% ao ano de janeiro para 

fevereiro (maior nmível desde 

novembro de 2019), enquanto para as 

pessoas jurídicas foi de 21,4% para 

21,5% (maior patamar desde fevereiro 

de 2018). 

A taxa média de juros no crédito livre 

passou de 35,3% ao ano em janeiro para 

36,5% ao ano em fevereiro, informou 

nesta quinta-feira, 28, o Banco Central 

Foto: Dida Sampaio/Estadão 

 

Com a trégua na greve dos 

servidores do BC, a autarquia 

começou a atualizar boletins e 

divulgações que estavam atrasadas, 

como as estatísticas monetárias e de 

crédito. Mas os dados apresentados hoje 

ainda estão defasados. As informações 

de fevereiro deveriam ter sido 

conhecidas no final do mês passado. 

Hoje, era para ser divulgado o resultado 

de março. 

 

Cheque especial 
 
Entre as principais linhas de crédito 

livre para a pessoa física, destaque para 

o cheque especial, cuja taxa passou de 

125,7% ao ano para 132,6% ao ano de 

janeiro para fevereiro. No crédito 

pessoal, a taxa passou de 23,1% para 

22,9% ao ano. 

 

Desde 2018, os bancos estão oferecendo 

um parcelamento para dívidas no 

cheque especial. A opção vale para 

débitos superiores a R$ 200. Em janeiro 

de 2020, o BC passou a aplicar uma 

limitação dos juros do cheque especial, 

em 8% ao mês (151,82% ao ano). 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/juros
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,servidores-bc-interrompem-greve-duas-semanas-voto-confianca,70004043146
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,servidores-bc-interrompem-greve-duas-semanas-voto-confianca,70004043146
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Além da limitação do juro, os dados 

atuais refletem uma revisão realizada na 

série histórica do BC. Os números 

passaram a considerar o fato de alguns 

bancos cobrarem juro no cheque 

especial apenas após dez dias de atraso 

no pagamento da fatura. Antes, era 

considerado todo o período de atraso. 

Esta mudança fez com que o nível do 

juro no cheque especial, na nova série 

histórica, fosse menor em anos 

anteriores. 

 

Cartão de crédito 
 
Nas operações com cartão de 

crédito rotativo, os juros bancários 

cobrados das pessoas físicas subiram de 

346,3% ao ano, em janeiro, para 355,2% 

ao ano, em fevereiro de 2021 - o maior 

patamar desde novembro de 2017. 

 

O rotativo do cartão, juntamente com o 

cheque especial, é uma modalidade de 

crédito emergencial, muito acessada em 

momentos de dificuldades. 

 

No caso do parcelado, ainda dentro de 

cartão de crédito, o juro passou de 

172,5% para 174,3% ao ano. 

Considerando o juro total do cartão de 

crédito, que leva em conta operações do 

rotativo e do parcelado, a taxa passou de 

67,3% para 73,2%. 

 

Em abril de 2017, começou a valer a 

regra que obriga os bancos a transferir, 

após um mês, a dívida do rotativo do 

cartão de crédito para o parcelado, a 

juros mais baixos. A intenção do governo 

com a nova regra era permitir que a taxa 

de juros para o rotativo do cartão de 

crédito recuasse, já que o risco de 

inadimplência, em tese, cai com a 

migração para o parcelado. 

 

Os dados divulgados hoje pelo Banco 

Central mostraram ainda que, para 

aquisição de veículos, os juros foram de 

26,9% ao ano em janeiro para 26,5% em 

fevereiro. 

 

A taxa média de juros no crédito total, 

que inclui operações livres e 

direcionadas (com recursos da 

poupança e do BNDES), foi de 25,3% ao 

ano em janeiro para 25,7% ao ano em 

fevereiro. No mesmo mês de 2021, 

estava em 19,8%. 

 

Já o Indicador de Custo de Crédito 

(ICC) subiu 0,4 ponto porcentual em 

fevereiro ante janeiro, aos 19,4% ao ano. 

O porcentual reflete o volume de juros 

pagos, em reais, por consumidores e 

empresas no mês, considerando todo o 

estoque de operações, dividido pelo 

próprio estoque. Na prática, o indicador 

reflete a taxa de juros média 

efetivamente paga pelo brasileiro nas 

operações de crédito contratadas no 

passado e ainda em andamento. 

 

Endividamento bate recorde 
 
O endividamento das famílias 

brasileiras com o sistema financeiro 

fechou 2021 em 52,6%, novo recorde da 

série histórica, de acordo com o Banco 

Central, após 43,9% em 2020. Se forem 

descontadas as dívidas imobiliárias, o 

endividamento ficou em 33,0% em 2021, 

ante 26,9% do ano anterior. Em 

novembro, os porcentuais eram de 

52,1% e 32,7%, respectivamente. 

 

Em dezembro, o BC explicou que a nova 

metodologia considera a Renda 

Nacional Disponível Bruta das Famílias 

(RNDBF) restrita, em vez da Massa 

Salarial Ampliada Disponível (MSAD). A 

nova medida de renda das famílias inclui 

recursos recebidos extraordinariamente 

pelas famílias, como o saque 

emergencial do FGTS e o auxílio 

emergencial, e desconsidera rendas de 

aluguéis, rendas distribuídas das 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/cartao-de-credito
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cartao-de-credito
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empresas para as famílias e rendas de 

investimentos. 

 

Segundo o BC, o comprometimento de 

renda das famílias com o Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) terminou 

2021 em 27,9%, ante 23,7% em 2020. 

 

Descontados os empréstimos 

imobiliários, o comprometimento da 

renda ficou em 25,6% no ano passado, 

ante 21,5% no ano anterior. Em 

novembro, os porcentuais eram de 

28,0% e 25,7%, respectivamente. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,juro-bancario-medio-
sobe,70004050955  
 
Retorne ao índice 
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Defasagem maior da gasolina 
e do diesel pressiona novo 
comando da Petrobras 
 
No diesel, diferença com preço 
internacional já é semelhante a antes de 
mega-aumento de março 

 
27.abr.2022 às 17h54Atualizado: 
27.abr.2022 às 17h59 
Nicola Pamplona 
RIO DE JANEIRO 
 
A recuperação dos preços internacionais 

dos combustíveis e a alta do 

dólar levaram a defasagem no preço do 

diesel brasileiro a níveis anteriores ao 

mega-aumento promovido pela 

Petrobras em março. A gasolina também 

está com defasagem elevada. 

 

O cenário joga pressão sobre o novo 

presidente da Petrobras, José Mauro 

Coelho, que assumiu na semana passada 

defendendo a política comercial da 

companhia, em um momento em que o 

preço da gasolina atinge patamares 

recordes nos postos. 

 

Segundo a Abicom (Associação 

Brasileira dos Importadores de 

Combustíveis), o preço médio do diesel 

nas refinarias brasileiras está hoje R$ 

1,49 abaixo da paridade de 

importação, conceito que simula o custo 

de trazer o produto do exterior. 

 
Carro é abastecido em posto de Santo 

André (SP) - Rivaldo Gomes - 

23.fev.2021/Folhapress 

 

É a maior diferença desde os R$ 2,54 do 

dia 9 de março, dois dias antes do mega-

aumento de 24,9% promovido pela 

Petrobras em resposta à escalada dos 

preços internacionais após o início da 

guerra na Ucrânia. 

 

Após o reajuste, o preço interno passou 

um período alinhado às cotações 

internacionais, chegando a ficar alguns 

dias mais caro. Mas com o dólar em alta 

e o diesel mais caro no exterior, diz a 

Abicom, o quadro já demandaria novos 

reajustes. 

 

No caso da gasolina, a defasagem média 

hoje é de R$ 0,32 por litro. É o maior 

valor desde o dia 18 de abril, quando 

ficou em R$ 0,34 por litro. Também 

nesse caso, o mega-aumento de 18,8% 

em março manteve os preços alinhados 

ao mercado internacional por um 

tempo, com descolamento nas últimas 

semanas. 

 

"Para ter coerência com o discurso, a 

Petrobras precisa anunciar aumento. 

Pelo menos do diesel", defende o 

presidente da Abicom, Sérgio Araújo. 

Segundo a entidade, não há hoje 

viabilidade de importação por empresas 

privadas. 

 

A estatal vem repetindo que mantém a 

política de acompanhar a paridade 
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internacional, mas não repassa ao 

consumidor interno as volatilidades do 

mercado. 

 

Principal referência para o cálculo do 

preço de paridade de importação, 

os Estados Unidos normalmente 

experimentam aumentos de preços 

nessa época do ano, quando o mercado 

de combustíveis começa a se preparar 

para atender o elevado consumo durante 

as férias de verão. 

 

Na última semana, o preço médio da 

gasolina nos postos americanos 

interrompeu uma sequência de cinco 

semanas em queda e subiu 1%, para US$ 

4,107 (cerca de R$ 20) por galão, 

segundo a agência de informações do 

Departamento de Energia. 

 

O preço médio do diesel nos postos dos 

Estados Unidos já vem subindo há três 

semanas consecutivas. Na semana 

passada, o produto custava, em média, 

US$ 5,16 (cerca de R$ 26) por galão. 

 

No Brasil, já há 48 dias sem reajustes 

nas refinarias, a gasolina também voltou 

a subir nos postos 

recentemente, acompanhando a alta da 

cotação do etanol anidro, que representa 

27% da mistura vendida nos postos. 

 

Segundo a última pesquisa de preços da 

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás 

e Biocombustíveis), o preço médio do 

combustível chegou a R$ 5,270 na 

semana passada, o maior valor desde 

que a agência passou a pesquisar os 

preços semanalmente, em 2004. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/defasagem-maior-da-
gasolina-e-do-diesel-pressiona-novo-
comando-da-petrobras.shtml  
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Economia 

Em alta no campo, leite 
pressiona taxa de inflação 
 
Custos de produção elevados reduzem 
investimentos no setor 

 
27.abr.2022 às 23h30 
 
O leite é um dos produtos de peso no 

Índice de Preços ao Consumidor da Fipe 

(Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas). Nos últimos 30 dias 

encerrados em 22 deste mês, subiu 13%. 

 

A pressão vai continuar. Os preços estão 

elevados no campo, uma alta gerada 

pelo aumento dos custos dos insumos. 

No ano passado, foram os grãos, que 

pararam de subir, mas ainda estão em 

patamar elevado. Agora, a pressão vem 

dos fertilizantes e de outros insumos. 

 

"O produtor vê as margens ficarem 

estreitas há vários meses e se vira como 

pode para fechar as contas", diz Natália 

Grigol, pesquisadora do Cepea (Centro 

de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada). 

 

 
Gado come ração na fazenda Grão De 

Amor, em Pardinho, interior do estado 

de São Paulo. - Eduardo 

Anizelli/Folhapress 

Os custos no campo aumentaram muito, 

com reajustes principalmente na 

alimentação dos animais. Além disso, 

energia e transporte têm peso grande no 

setor, bem como a suplementação 

alimentar, que depende do dólar. 

 

O efeito La Niña nas pastagens faz a 

alimentação dos animais ficar ainda 

mais dependente dos grãos, o que deverá 

ocorrer principalmente nesta 

entressafra de abril a setembro. 

 

Tudo isso levou o produtor a reduzir os 

investimentos de curto e de longo 

prazos. Redução nos custos da 

alimentação e descarte de vacas 

provocaram uma redução na oferta de 

leite. De fevereiro de 2021 a fevereiro de 

2022, a captação de leite foi 8% menor 

no país. 

 

Essa redução na oferta de matéria-prima 

no mercado provocou uma disputa 

maior entre as indústrias. Na primeira 

semana deste mês, o litro de leite estava 

a R$ 2,54 no chamado mercado spot —

negociações entre as indústrias. Na 

segunda quinzena, subiu para R$ 3,02, 

uma alta de 19%. 

 

Além do custo da matéria-prima, as 

indústrias estão absorvendo também as 

elevações de preços da energia e das 

embalagens. Houve repasses para os 

consumidores em março, mas, neste 

mês, eles estão mais complicados, 

afirma Grigol. 

 

Não bastassem os problemas de custos 

internos, a atividade leiteira depende do 

mercado global. Os preços estão em 

patamares elevados, a guerra interfere 

no mercado e os insumos não devem ter 

redução de preço a curto prazo. É uma 

situação nova, diz a pesquisadora do 

Cepea. 
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A taxa de câmbio também interfere 

nesse mercado. Favoreceu as 

exportações no primeiro trimestre, mas, 

a partir deste mês, elas começam a cair. 

A valorização do real faz o produto 

brasileiro perder competitividade. De 

outro lado, se o dólar cai, facilita as 

importações. 

 

Devolução O lucro social da Embrapa 

em 2021 foi o correspondente a R$ 82 

bilhões. Com isso, para cada R$ 1 do 

orçamento, a empresa devolveu R$ 23,4 

para a sociedade, segundo Celso Moretti, 

presidente da entidade. 

 

Devolução 2 Nos últimos 25 anos, o 

lucro social gerado atingiu R$ 1,2 

trilhão, valor um pouco acima do VBP 

(Valor Bruto de Produção) da 

agropecuária de 2021. Na média desses 

anos, para cada R$ 1 do orçamento, 

houve a devolução de R$ 12 para a 

sociedade, afirma Moretti. 

 

Emprego Segundo o presidente da 

Embrapa, essa geração de lucro social 

permitiu a criação de 1,6 milhão de 

empregos nos últimos 18 anos. 

 

Tecnologias As mais importantes do 

período foram a fixação biológica de 

nitrogênio, o zoneamento agrícola de 

risco climático e a cultivar capim 

marandu. Juntas, geraram R$ 668 

bilhões. 

 

Parcerias A empresa lança o primeiro 

laboratório vivo em Jaguariúna (SP), o 

AgNest. Ele vai ter como metas a busca 

de novas ideias, inovações e aplicação da 

ciência no fomento da agricultura. 

 

Parcerias 2 Estarão neste laboratório 

também Bayer, Banco do Brasil, Nutrien 

Soluções Agrícolas e Jacto. Embrapa e 

essas empresas vão trabalhar juntas no 

desenvolvimento de soluções. Terão 

uma cotitularidade e, quando o produto 

estiver no mercado, elas pagam royalties 

à Embrapa. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas
/vaivem/2022/04/em-alta-no-campo-
leite-pressiona-taxa-de-inflacao.shtml  
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Demora justificada em 
desocupar terras não permite 
intervenção federal, diz STJ 
 
28 de abril de 2022, 7h51 
Por Danilo Vital 
 
A demora do governo estadual para 

cumprir decisão judicial que determina 

reintegração de posse de terras 

particulares ilegalmente ocupadas, por 

si só, não dá motivação suficiente para 

decretação da intervenção federal 

admitida pelo artigo 34, inciso VI da 

Constituição Federal. 

 

Desocupação de propriedade rural 

demanda atuação integrada de diversos 

órgãos 

 

Com esse entendimento, a Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça 

julgou improcedente o pedido de 

intervenção federal formulado pelos 

proprietários de uma fazenda invadida e 

ocupada por integrantes do Movimento 

Sem-Terra (MST) em Barbosa Ferraz 

(PR). 

 

O local, que é alvo de intensa disputa 

fundiária, foi objeto de ação que 

culminou com ordem de reintegração de 

posse em abril de 2011, a qual deveria ser 

cumprida em 15 dias, mas, até abril de 

2022, encontrava-se pendente. 

 

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça 

do Paraná recebeu o pedido de 

intervenção e julgou-o procedente, 

encaminhando ao STJ. O governo do 

Paraná e o Ministério Público Federal 

opinaram pela improcedência do 

pedido. 

 

Relator, o ministro Raul Araújo 

observou que o caso recomenda cautela. 

Isso porque não se pode imputar ao 

estado do Paraná desídia premeditada e 

deliberada em não cumprir a ordem de 

reintegração de posse. 

 

Por um lado, o governo precisa de 

atuação do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra), 

que pode inclusive adotar medidas para 

destinação da área à reforma agrária por 

meio da compra e venda das terras. 

 

Para ministro Raul Araújo, 

complexidade da desocupação e 

gravidade da intervenção se sobrepõem 

aos interesses particulares 
Lucas Pricken 

 

Caberá ao Incra, ainda, indicar onde as 

famílias devem ser devidamente 

reassentadas. Por outro, precisa contar 

também com plano estruturado 

elaborado pela Polícia Militar 

paranaense que permita a remoção dos 

invasores. 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-28/demora-justificada-desocupacao-nao-permite-intervencao-federal#author
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Esse cenário levou à conclusão de que o 

não cumprimento integral da ordem de 

desocupação não autoriza a intervenção 

federal. 

 

"As circunstâncias deste caso, com 

alterações fáticas substantivas e 

justificativas apresentadas pelo ente 

estatal, no sentido de que a execução da 

desocupação é medida que demanda a 

atuação estratégica de vários órgãos, 

aliada à necessidade de reassentamento 

das famílias em outro local, devem ser 

sopesadas com o direito dos 

requerentes", pontuou o relator. 

 

Para ele, o desfecho não depende 

exclusivamente da atuação do governo 

paranaense. Assim, a excepcionalidade e 

a gravidade que circundam a 

intervenção federal, bem como a 

complexidade do cumprimento da 

ordem de desocupação, sobrepõem-se 

ao interesse particular dos proprietários 

do imóvel. 

 

"Não há como reconhecer tenha o ente 

estatal se mantido inerte, em afronta à 

decisão judicial, não havendo que se 

falar em recusa ilícita, a ponto de 

justificar a intervenção, porquanto a 

situação fática comprovada nos autos 

revela questão de cunho social e coletivo, 

desbordando da esfera individual dos 

requisitantes", disse o ministro Raul 

Araújo. 

 

A votação na Corte Especial foi unânime, 

conforme a posição do relator. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

IF 113 

 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-
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Aprovado regime definitivo 
de substituição tributária do 
ICMS no RS 
 
28 de abril de 2022, 9h56 
 
A Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Sul aprovou um projeto de lei que 

torna permanente o regime optativo de 

substituição tributária para pagamento 

do ICMS no estado. Com isso, tais 

normas não precisarão mais de 

renovação ano a ano por decreto. 

 

Dollar Photo Club 

Proposta tem por objetivo auxiliar o 

planejamento tributário das empresas 

 

O texto segue para sanção pelo 

governador Delegado Ranolfo (PSDB). 

A proposta, de autoria do deputado 

estadual Giuseppe Riesgo (Novo), busca 

auxiliar o planejamento tributário das 

empresas e garantir a elas maior 

segurança jurídica. 

 

As regras da substituição tributária 

vinham sendo fixadas anualmente por 

meio de decretos do governador. O PL 

aprovado assegura definitivamente o 

direito do contribuinte de optar pelo 

regime, sem precisar esperar em todos 

os anos a discussão sobre o tema para 

entender as regras daquele exercício. 

Agora, o regime ficará previsto na Lei do 

ICMS do estado. 

 

A substituição tributária é uma forma de 

arrecadação de tributos na qual o Fisco 

atribui a um contribuinte substituto o 

pagamento do valor devido pelo 

contribuinte original inserido na mesma 

cadeia de produção. A modalidade foi 

instituída no Rio Grande do Sul em 

2019, inicialmente apenas para o setor 

de combustíveis. 

 

O valor pago em ICMS de substituição 

tributária é calculado por meio de uma 

média dos valores de determinada 

mercadoria ou serviço. O regime 

extingue a necessidade de complemento 

do valor pago ao Estado pelo 

contribuinte caso ele seja menor do que 

a média, bem como a necessidade de 

reparação de valores pelo Estado caso o 

valor seja maior. Ou seja, quando houver 

diferença nos valores, não é necessária a 

restituição ou a compensação. 

 

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

28/aprovado-regime-definitivo-

substituicao-tributaria-icms-rs   
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Gratuidade de justiça para 
MEI e EI exige apenas 
declaração de falta de 
recursos 
 
28 de abril de 2022, 9h32 
 
Para a concessão de justiça gratuita ao 

Microempreendedor Individual (MEI) e 

ao Empresário Individual (EI), basta a 

declaração de insuficiência financeira. 

Cabe à parte contrária, se quiser, 

questionar o benefício. 

 

Assim, 4ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, por 

unanimidade, considerou que a 

caracterização do MEI e do EI como 

pessoas jurídicas deve ser relativizada, 

pois não constam no rol do artigo 44 

do Código Civil. 

 

Os ministros negaram provimento ao 

recurso especial em que uma 

transportadora, ré em ação de cobrança, 

impugnou a gratuidade concedida pelo 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) 

aos autores, dois empresários 

individuais. 

 

O juiz de primeiro grau havia indeferido 

a gratuidade, considerando que os 

autores deveriam comprovar a 

necessidade, porque seriam pessoas 

jurídicas. A corte paulista, ao contrário, 

entendeu que a empresa individual e a 

pessoa física se confundem para tal fim. 

 

Registro de ato constitutive 

 

Ao STJ, a transportadora alegou que a 

presunção de veracidade da declaração 

de insuficiência financeira, estabelecida 

no artigo 99, parágrafo 3º, do 

Código de Processo Civil, não se 

aplica ao microempreendedor e ao 

empresário individuais porque não 

seriam equiparáveis à pessoa física para 

fins de incidência da benesse judiciária. 

 

Relator do caso, o ministro Marco Buzzi 

explicou que o MEI e o EI são pessoas 

físicas que exercem atividade 

empresária em nome próprio, 

respondendo com seu patrimônio 

pessoal pelos riscos do negócio, de modo 

que não há distinção entre a pessoa 

natural e a personalidade da empresa — 

criada apenas para fins específicos, 

como tributários e previdenciários. 

 

Segundo o magistrado, além de não 

constarem do rol de pessoas jurídicas do 

artigo 44 do Código Civil, essas 

entidades não têm registro de ato 

constitutivo, que corresponde ao início 

da existência legal das pessoas jurídicas 

de direito privado, conforme o artigo 

45 do código. 

 

O ministro observou que a constituição 

de MEI ou EI é simples e singular, 

menos burocrática, não havendo 

propriamente a constituição de pessoa 

jurídica, senão por mera ficção jurídica 

ante a atribuição de CNPJ e a inscrição 

nos órgãos competentes — o que não se 

confunde com o registro de ato 

constitutivo. 
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"Portanto, para a finalidade precípua da 

concessão da benesse da gratuidade 

judiciária, a caracterização como pessoa 

jurídica deve ser relativizada", apontou. 

 

Atribuição de CNPJ 

 

Marco Buzzi comentou que, para 

determinados fins, pode haver 

equiparação do MEI e do EI com a 

pessoa jurídica, de forma fictícia, a fim 

de estabelecer uma mínima distinção 

entre as atividades empresariais e os 

atos não empresariais. 

 

Porém, afirmou, para o efeito de 

concessão da gratuidade de justiça, a 

simples atribuição de CNPJ ou a 

inscrição em órgãos estaduais e 

municipais não transforma as pessoas 

naturais que estão por trás dessas 

categorias em pessoas jurídicas 

propriamente ditas. 

 

Entendê-las, no caso, como efetivas 

pessoas físicas ou naturais é 

imprescindível em respeito "aos 

preceitos e princípios gerais, e mesmo 

constitucionais, de mais amplo acesso à 

Justiça, e ainda ao princípio da 

igualdade em todas as suas formas", 

concluiu o ministro ao manter o acórdão 

recorrido. Com informações da 

assessoria de imprensa do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

REsp 1.899.342 

 
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
28/gratuidade-justica-mei-ei-exige-
apenas-declaracao-stj  
 

Retorne ao índice 
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STF: Maioria derruba decreto 
de Bolsonaro que mudou 
fundo ambiental 
 
O julgamento foi suspenso pelo 
adiantado da hora, mas será retomado 
amanhã, 28, com o voto do ministro 
Luiz Fux. 
 
quarta-feira, 27 de abril de 2022 
 
Na tarde desta quarta-feira, 27, 

o plenário do STF voltou a julgar ação 

contra o decreto de Bolsonaro que 

excluiu a participação da sociedade civil 

do conselho deliberativo do FNMA - 

Fundo Nacional do Meio Ambiente.  

 

Até o momento foram nove votos no 

sentido de que a mudança afronta o 

princípio da vedação do retrocesso 

institucional em matéria ambiental e da 

participação da sociedade civil na 

formulação de políticas públicas 

ambientais, e um pela manutenção do 

decreto. Devido ao adiantado da hora, o 

julgamento foi suspenso e será 

retomado amanhã, 28, com o voto do 

ministro Luiz Fux.  

 

 
STF forma maioria para reestabelecer 

participação civil em fundo 

ambiental. (Imagem: 

Reprodução/YouTube.) 

 

O caso 

A Rede Sustentabilidade ajuizou, no 

STF, ADPF 651 contra o decreto 

presidencial 10.224/20, que promoveu 

alterações da composição do conselho 

deliberativo do FNMA  - Fundo 

Nacional do Meio Ambiente. Na ação, o 

partido explicou que o conselho 

deliberativo era composto de 17 

representantes, o que garantia o 

controle social na execução de recursos 

públicos destinados a projetos 

socioambientais em todo o território 

nacional. 

 

Sustentou, ainda, que a alteração 

promovida pelo decreto eliminou 

completamente do órgão a participação 

de representantes da sociedade civil 

que atuam na área ambiental, 

resultando em disparidade 

representativa em relação aos demais 

setores sociais representados. Segundo 

o partido, o decreto,reduziu o âmbito de 

proteção normativa do direito ao meio 

ambiente, configurando ofensa ao 

princípio da vedação do retrocesso 

institucional. 

 

Posteriormente, o pedido foi aditado 

para questionar, também, dispositivo 

do decreto 10.239/20 que afastou a 

participação de governadores no 

Conselho Nacional da Amazônia Legal e 

o decreto 10.223/20, que extinguiu o 

Comitê Orientador do Fundo 

Amazônia.  

 

Voto da relatora 

 

Segundo a ministra Cármen Lúcia, 

relatora, a mudança, prevista pela 

norma impugnada, configurou ofensa 

ao princípio da vedação do retrocesso 

em política ambiental, uma vez que 

diminuiu o nível de proteção suficiente. 

Asseverou, ainda, que é dever do Estado 

assegurar o direito fundamental ao 

meio ambiente exatamente no sentido 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10224.htm
https://www.migalhas.com.br/
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de conjugá-lo com o da participação 

popular. 

 

Ademais, a relatora propôs o 

acolhimento do pedido de aditamento 

apresentado pela Rede, por considerar 

que os dois outros decretos impugnados 

se encaixam num mesmo contexto 

fático, e os preceitos fundamentais 

apontados como violados também são 

os mesmos.  

 

Os ministros Ricardo Lewandowski, 

Alexandre de Moraes, Luís Roberto 

Barroso, Dias Toffoli e a ministra Rosa 

Weber acompanharam integralmente o 

entendimento da relatora. Os ministros 

André Mendonça e Gilmar 

Mendes divergiram apenas em relação 

ao aditamento, por entender que as 

normas, apesar de guardarem alguma 

relação com a do pedido inicial, são atos 

distintos, que tratam da composição de 

órgãos diferentes. 

 

Ao seguir a relatora, o ministro Edson 

Fachin destacou que a participação da 

sociedade no controle e na tomada de 

decisões deve ser 

preservado. "Considerando a 

fundamentalidade do direito ao meio 

ambiente, o próprio direito e a 

necessidade de participação da 

sociedade no controle e na tomada de 

decisões deve ser preservado", 

asseverou o ministro.  

 

Divergência 

 

O ministro Nunes Marques abriu a 

divergência quanto ao mérito e votou 

pela improcedência da ação. Segundo o 

ministro, não há obrigatoriedade 

constitucional ou legal da participação 

popular no conselho do FNMA, bem 

como o presidente da República, ao 

editar o decreto, atuou no limite do seu 

poder regulamentar.  

Na sua avaliação, a decisão pela 

procedência da ADPF poderia tornar 

essa exigência obrigatória, trazendo 

consequências futuras, pois haveria um 

risco de se criar um precedente no 

sentido de retirar o poder do presidente 

da República para alterar a composição 

de órgãos desse tipo. 

 

"Repristinar um decreto que, por 

opção política do passado, previa a 

participação popular em um conselho 

é, na prática, impor essa participação 

direta como instrumento mínimo de 

democracia direta, sem que haja essa 

exigência constitucional", asseverou 

Nunes Marques.  

 

 Processo: ADPF 651 

 

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

/364781/stf-maioria-derruba-decreto-

de-bolsonaro-que-mudou-fundo-

ambiental  

 

Retorne ao índice 
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TRT-4 anula atos de juiz 
declarado suspeito em 
decisões contra Pirelli 
 
Para o colegiado, é inquestionável que o 
magistrado conduziu os processos sem 
a devida isenção. 
 
quinta-feira, 28 de abril de 2022 
 
A 2ª turma do TRT da 4ª região acolheu 

exceção de suspeição contra o juiz do 

Trabalho Giovane da Silva 

Gonçalves, substituto da 2ª vara de 

Gravataí/RS, declarando seu 

afastamento de processos contra a 

empresa de pneus Pirelli. Com a 

decisão, ficam declarados nulos atos 

praticados por ele, com seu 

afastamento dos processos envolvendo 

a empresa. 

 

 
Juiz trabalhista é declarado suspeito em 

processos contra a Pirelli.(Imagem: 

Freepik) 

 

A empresa de pneus apresentou 

exceção de suspeição em face do juiz 

alegando uma série de atos praticados 

por ele em que teria sido violado seu 

dever de imparcialidade, dispensando 

tratamento não isonômico e com 

favoritismo aos reclamantes dos 

processos patrocinados por 

determinado advogado, situação que 

gerou desequilíbrio e enormes prejuízos 

à empresa. 

 

Alega que fechou fábrica na cidade de 

Gravataí, o que acarretou na dispensa 

de funcionários, ou transferência para 

outro posto. Narra que há centenas de 

processos trabalhistas contra ela 

distribuídos ao magistrado; este, por 

sua vez, obrigou a fábrica a manter 

maquinário na cidade para perícia, a 

qual não conseguiu agendar, e que a 

manutenção das máquinas em fábrica 

desativada só serve para puni-la. 

 

Diz, ainda, que houve aconselhamento 

das partes pelo juiz, e reclamou de 

"visita" feita pelo juiz, juntamente com 

o advogado dos trabalhadores, que 

depois foi intitulada "auto de inspeção 

judicial", o que, segundo a empresa, foi 

ilegal. 

 

Em 1º grau, o magistrado rejeitou a 

exceção oposta, declarando-se 

imparcial e não suspeito para julgar os 

feitos. Mas, em análise na 2ª instância, 

o pedido foi acolhido. 

 

A relatora, Tânia Regina Silva 

Reckziegel, constatou a prática de 

inúmeros atos, assim como postura 

inapropriada do juiz na condução do 

processo, "capazes de violar o princípio 

da imparcialidade e de justificar a 

suspeição arguida". 

 

"Restando evidenciadas 

orientações do Magistrado 

excepto ao procurador da parte 

autora, no sentido de lhe 

oferecer vantagem ou 

privilégio, é passível se 

presumir a prática de ato com 

intuito de beneficiar uma das 

partes, o que não se pode 

convalidar." 

 

https://www.migalhas.com.br/
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Para a magistrada, as provas justificam 

o reconhecimento da imparcialidade, 

pois "é inquestionável que o 

magistrado conduziu os processos sem 

a devida isenção". 

 

Ela também destacou ser indevido que 

o mesmo magistrado julgue todos os 

processos contra a empresa. 

 

"Indevidamente, todos os 

processos ajuizados pelo 

advogado _____, em face das 

empresas Pirelli Pneus e 

Prometeon, foram 

concentrados sob a jurisdição 

do Magistrado excepto, mesmo 

havendo mais dois Magistrados 

aptos para processar e julgar as 

demandas naquela Comarca." 

 

Constatada a parcialidade do 

magistrado na condução do processo, 

resta configurada a suspeição do 

magistrado. 

 

Com a decisão, o juiz será afastado das 

ações e os atos praticados por ele são 

considerados nulos. 

 

 Processo: 0020167-

18.2019.5.04.0234 

 

Leia a decisão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/364842/trt-4-anula-atos-de-juiz-
declarado-suspeito-em-decisoes-
contra-pirelli  
 
Retorne ao índice 
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Carrefour deve prestar contas 
de taxas dos últimos 10 anos a 
inquilina 
 
TJ/SP entendeu que se aplica o prazo 
prescricional geral, de 10 anos, 
conforme o artigo 205 do Código Civil, 
em razão da ausência de previsão de 
prazo específico. 
 
quinta-feira, 28 de abril de 2022 
 
Prazo prescricional da ação de 

prestação de contas é de dez anos. Sob 

este entendimento, a 33ª câmara de 

Direito Privado do TJ/SP reformou 

sentença e determinou que o Carrefour 

preste contas sobre encargos 

condominiais e taxa de administração a 

uma agência de viagens inquilina de um 

box de locação localizado dentro do 

supermercado, referente ao período de 

dez anos anteriores ao ajuizamento da 

ação. 

 

 
Carrefour deve prestar contas de taxas 

administrativas dos últimos 10 anos a 

inquilina.(Imagem: Pexels) 

 

Consta nos autos que uma agência de 

viagens e turismos ajuizou ação em face 

do Carrefour, alegando que é inquilina 

de espaço sublocado desde 2010, sendo 

que desde então são cobrados 

mensalmente taxa de administração e 

encargos condominiais, sem que jamais 

fosse esclarecido como foram apurados 

os valores exigidos. Diante disso, a 

autora pediu a condenação da parte 

contrária a prestar contas acerca dos 

cálculos dessas verbas. 

 

O juízo de 1º grau entendeu pela 

viabilidade do pedido, limitando-o, 

porém, ao período de três anos 

anteriores ao ajuizamento da ação, que 

ocorreu em março de 2021, pois 

considerou que eventuais diferenças 

anteriores a esse período já foram 

alcançadas pela prescrição (artigo 206, 

parágrafo terceiro, inciso IV, do Código 

Civil). 

 

Por entender que a sentença, nesse 

ponto, não observou o entendimento 

jurisprudencial aplicável a espécie, a 

parte autora apresentou recurso de 

apelação, visando a adequação. A 

agência alegou que se aplica ao caso o 

artigo de lei Federal 205 do CC/02, que 

dispõe: "a prescrição ocorre em dez 

anos, quando a lei não lhe haja fixado 

prazo menor". Esclareceu que o 

contrato em apreço é de locação 

comercial e a demanda se trata de ação 

de prestação de contas, sendo certo que 

não se enquadra na norma prevista 

invocada para deferir o prazo 

prescricional de três anos. 

 

Ao analisar o recurso, o relator, 

desembargador Sá Moreira de Oliveira, 

admitiu possível o conhecimento de 

recurso diverso quando presente 

dúvida fundada, em aplicação ao 

princípio da fungibilidade recursal. 

Com efeito, no caso em tela, entendeu 

que se aplica o prazo prescricional 

geral, de dez anos, conforme o art. 205 

do CC/02, em razão da ausência de 

previsão de prazo específico. 

 

"Conforme entendimento do C. 

Superior Tribunal de Justiça, e 

também deste E. Tribunal de Justiça, a 

https://www.migalhas.com.br/quentes/352915/carrefour-devera-prestar-contas-a-lojista-locatario
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
https://www.migalhas.com.br/
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ação de prestação de contas tem por 

base obrigação de natureza pessoal, 

cujo prazo prescricional previsto no 

art. 205 do novo Código Civil, aplicável 

ao caso, é de dez anos." 

 

A banca MSA Advogados e 

Partners atua na causa pela inquilina. 

 

 Processo: 1004690-

13.2021.8.26.0554 

 

Veja o acórdão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/364865/carrefour-deve-prestar-
contas-de-taxas-dos-ultimos-10-anos-a-
inquilina  
 
Retorne ao índice 
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Ágio: Carf conhece menos 
recursos, mas decide mais a 
favor do contribuinte 
 
Mudanças na composição da turma e 
refinamento nos critérios para o 
conhecimento são responsáveis pelo 
cenário 
 
MARIANA BRANCO 
BRASÍLIA 
28/04/2022 07:00 
 
comentários 

Sede do Carf. Crédito: JOTA Imagens 

 

Quem acompanha as sessões do 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) percebeu que está mais 

difícil que discussões sobre 

amortização de ágio passem da etapa 

do conhecimento na 1ª Turma da 

Câmara Superior. Tributaristas ouvidos 

pela reportagem acreditam que as 

mudanças na composição da turma, que 

ganhou cinco novos conselheiros entre 

2020 e 2021, além de um refinamento 

nos critérios para o conhecimento, são 

responsáveis pelo cenário. 

 

Por outro lado, os especialistas pontuam 

que tanto os novos critérios adotados 

para a análise quanto a regra de 

desempate pró-contribuinte, que passou 

a valer em abril de 2020, aumentaram as 

chances de decisão a favor dos 

contribuintes nos casos conhecidos. 

 

O JOTA fez um levantamento dos 

acórdãos da 1ª Turma da Câmara 

Superior sobre o tema publicados entre 

2019 e 2021. Entre as decisões 

publicadas em 2019, em 22 de 23 a 

matéria foi conhecida, ou seja, uma 

proporção de 95,6%. Em 2020, de um 

total de 15 acórdãos, em 13, ou 86,6%, a 

discussão sobre a amortização de ágio 

foi conhecida. Por fim, em 2021, de um 

total de seis acórdãos, a matéria foi 

conhecida apenas em dois, o equivalente 

a 33,3%. 

 

É importante destacar que os dados 

refletem o impacto da pandemia e dos 

julgamentos virtuais, adotados a partir 

de março de 2020, com um limite de 

valor gradualmente elevado até chegar a 

R$ 36 milhões. No dia 11 de abril, 

entretanto, o limite foi derrubado, 

possibilitando que o Carf julgue 

processos de valores mais altos. 

 

Como a maior parte dos casos de ágio 

envolve valores elevados, a quantidade 

de acórdãos cai à medida que são 

realizados julgamentos no período de 

vigência do teto. Todos os acórdãos de 

2020 referem-se a julgamentos 

realizados entre novembro de 2019 e 

março daquele ano, antes, portanto, da 

suspensão dos julgamentos presenciais. 

O baixo número de acórdãos em 2021, 

por sua vez, reflete o impacto total do 

limite de alçada. 

 

Um outro levantamento, realizado pelo 

escritório Mauler Advogados, sinaliza, 

da mesma forma, a diminuição da 

frequência com que os casos de 

amortização de ágio passam pelo filtro 

do conhecimento, separando os recursos 

interpostos pelo contribuinte e pela 

Fazenda Nacional. Ao mesmo tempo, os 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/agio-carf-conhece-menos-recursos-mas-decide-mais-a-favor-do-contribuinte-28042022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-carf/amortizacao-de-agio-deve-vestir-se-de-prova-robusta-para-seu-efetivo-reconhecimento-17122019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-carf/amortizacao-de-agio-deve-vestir-se-de-prova-robusta-para-seu-efetivo-reconhecimento-17122019
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/julgamentos-virtuais-no-carf-nao-terao-mais-limite-de-valor-11042022
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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números mostram uma situação recente 

mais favorável para o contribuinte 

quando o mérito é analisado. Para um 

mesmo processo, podem ser 

apresentados simultaneamente recursos 

da Fazenda e do contribuinte. 

 

De acordo com os dados, no biênio 2019-

2020, 18 recursos de contribuintes 

tratando de ágio foram conhecidos, 

enquanto dois não foram conhecidos. Os 

números são semelhantes para recursos 

interpostos pela Fazenda no mesmo 

período, com 17 conhecidos, quatro 

conhecidos parcialmente e um não 

conhecido. 

 

O biênio 2021-2022 traz um cenário 

diferente, com conhecimento menos 

frequente para contribuinte e Fazenda. 

Entre os recursos apresentados pelos 

contribuintes, nove não foram 

conhecidos, cinco foram conhecidos e 

dois foram conhecidos parcialmente. Já 

entre os recursos interpostos pela 

Fazenda Nacional no período, nove não 

foram conhecidos, enquanto oito foram 

conhecidos. 

 

No mérito, no biênio 2019-2020, houve 

18 decisões desfavoráveis e nenhuma 

favorável em recursos do contribuinte. 

Já no biênio 2021-2022, cresce o 

número de decisões pró-contribuinte, 

com cinco favoráveis, uma desfavorável 

e uma parcialmente favorável. A análise 

dos recursos da Fazenda, por sua vez, 

mostrou 18 decisões favoráveis, duas 

parcialmente favoráveis e uma 

desfavorável em 2019-2020. Nos anos 

de 2021 e 2022, foram sete decisões 

favoráveis e uma desfavorável na análise 

do mérito de recursos do fisco. 

 

Desempate pró-contribuinte 
 
A advogada Thabitta Rocha, do Mauler 

Advogados, aponta como divisores de 

água entre os dois biênios analisados as 

mudanças na composição da 1ª Turma 

da Câmara Superior e a regra do 

desempate pró-contribuinte, com a 

introdução do artigo 19-E na Lei 

10.522/02 pela Lei 13.988/2020. “A 

gente conseguiu fazer esse 

levantamento, mostrando que 

realmente houve uma mudança de 

jurisprudência após o desempate pró-

contribuinte. Eu acho que, de modo 

geral, a mudança [na análise do ágio] é 

pela composição da turma e pelo 19-E”, 

comenta. 

 

Para a tributarista, ante a possibilidade 

de as teses defendidas pelos 

contribuintes vencerem pela aplicação 

do 19-E, os conselheiros do fisco 

tornaram-se mais rígidos nos critérios 

para conhecimento dos casos. Para ela, a 

tendência se acentuará se o Supremo 

Tribunal Federal (STF) considerar a 

regra constitucional. Em março, o STF 

retomou a discussão das ADIs 6399, 

6403 e 6415, sobre a constitucionalidade 

do 19-E, mas o julgamento foi 

interrompido por pedido de vista do 

ministro Nunes Marques com o placar 

em 5×1 a favor do contribuinte. 

 

Refinamento 
 
No entanto, para Caio Cesar Nader 

Quintella, ex-vice-presidente da 1ª 

Seção do Carf, as mudanças na análise 

devem-se tanto a alterações na 

composição da 1ª Turma, entre 2020 e 

2021, quanto a um refinamento dos 

critérios de análise. “No último um ano e 

meio, houve uma relevante troca da 

composição [na turma]. Desde o início 

de 2020, ela trocou 80% dos membros. 

E, naturalmente, com a evolução dos 

debates, foi-se cada vez mais exigindo 

uma similitude fática maior entre os 

casos [recorrido e paradigma] para se 

conhecer”. 
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De acordo com o tributarista, se a 

análise do conhecimento está mais 

criteriosa, a discussão sobre a 

possibilidade de amortização de ágio, 

quando o recurso é conhecido, tornou-se 

menos “maniqueísta”. “A Câmara 

Superior sai de uma situação anterior, 

de debate simplesmente jurídico, sobre 

lícito ou ilícito, e passa a olhar as 

circunstâncias em que o ágio foi gerado. 

Antes, a discussão era exclusivamente 

jurídica e muito preto no branco. Não se 

dava a devida atenção para as nuances 

das circunstâncias. Era uma 

interpretação rígida, maniqueísta”, diz. 

 

As alterações na composição da 1ª 

Turma da Câmara Superior foram a 

entrada de Caio Cesar Nader Quintella, 

Andrea Duek Simantob, Luís Henrique 

Marotti Toselli, Fernando Brasil de 

Oliveira Pinto e Alexandre Evaristo 

Pinto, que assumiram como 

conselheiros titulares. Em 2022, a turma 

teve mais uma mudança na 

configuração, com a substituição de Caio 

Quintella por Gustavo da Fonseca, que, 

até o momento, não é titular. 

 

Embora seja cedo para dizer como a 

alteração mais recente impactará os 

casos de ágio, o contribuinte teve 

resultados favoráveis na 1ª Turma da 

Câmara Superior neste início de ano. No 

processo 19515.003259/2004-72, da 

Camil Alimentos S.A, a turma permitiu a 

amortização do ágio pelo desempate 

pró-contribuinte, com base em voto 

divergente de Caio Quintella, que 

considerou equivocada a 

fundamentação legal da autuação fiscal. 

Em julgamento mais recente, do 

processo 16327.720694/2016-28, do 

Banco Cacique S/A,  o colegiado 

permitiu por maioria a amortização de 

ágio com empresa veículo. 

 

Nova legislação 

 
Pedro Bini, do Schneider Pugliese, 

também vê um refinamento na análise 

dos casos de ágio pela Câmara Superior. 

“Nessa última leva [de casos], de 2021, 

com uma série de [recursos] não 

admitidos, a gente nota que tem uma 

análise mais detida mesmo das 

circunstâncias fáticas. Em um dos casos, 

entraram nos detalhes se é realmente 

uma empresa veículo. Em outro, 

entraram nas minúcias de 

questionamento dos laudos. Acho que [a 

discussão] evolui naturalmente e, 

consequentemente, a Câmara Superior 

está se detendo melhor sobre o tema. 

Coincidentemente, houve uma mudança 

significativa na composição”, observa. 

 

Já o advogado Carlos Gama, do Braga & 

Garbelotti Consultores Jurídicos e 

Advogados Associados, associa o novo 

cenário dos casos de ágio às alterações 

introduzidas pela Lei 12.973/2014, que 

promoveu alterações na legislação que 

rege a contabilidade das empresas e, 

segundo ele, estabeleceu critérios mais 

claros para a amortização fiscal do ágio. 

 

“Antes, havia muitas lacunas e o Carf 

tem uma composição pró-fisco. Acabou 

que a legislação deixou muito claro 

quando [o ágio] poderia ser utilizado ou 

não. Então, as decisões passaram a ser 

mais favoráveis ao contribuinte, mas, 

em contrapartida, é preciso encontrar 

uma situação muito parecida [para 

conhecimento do recurso]. Acho que o 

problema [do conhecimento] é o 

paradigma, pois, como as alterações 

trazidas pela lei são recentes, você não 

encontra”, diz. 

 

MARIANA BRANCO – Repórter 

especializada em Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf). Jornalista formada pela 

Universidade de Brasília (UnB). Foi 
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repórter do Correio Braziliense e da 

Agência Brasil, vinculada à Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC), na área 

de economia. 
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Câmara aprova texto que 
regulamenta telemedicina, 
mas proíbe prática em 
farmácias 
 
A proposta agora segue para análise do 
Senado Federal 
 
ANTONIO MALDONADO 
28/04/2022 08:53Atualizado em 
28/04/2022 às 11:06 
 
comentários 

Telemedicina / Crédito: Marcello Casal 

Jr/Agência Brasil 

 

O plenário da Câmara dos Deputados 

aprovou na noite desta quarta-feira 

(27/4) o PL 1998/2020. A proposta 

regulamenta e define a prática da 

telemedicina, ou telessaúde. O texto 

abrange todas as profissões da área da 

saúde regulamentadas. 

 

O texto que regulamenta a telemedicina 

foi aprovado com amplo acordo, após o 

relator, deputado Pedro Vilela (PSDB-

AL), acolher diversas das emendas 

apresentadas pelos parlamentares. 

 

Parlamentares da base e da oposição 

haviam reagido ao relatório apresentado 

por Vilela. Inicialmente, a oposição 

chegou a anunciar um acordo com o 

relator e retirou toda a obstrução. O 

parlamentar de fato acatou diversas das 

sugestões dos colegas. Ele incluiu no 

texto, por exemplo, um artigo que proíbe 

expressamente a prática da telemedicina 

em farmácias e drogarias. Esse ponto 

encontrava grande resistência entre a 

comunidade médica. 

 

O parlamentar manteve, no entanto, 

disposições como a que garante a 

dispensa de inscrição secundária ou 

complementar do profissional de saúde 

que exercer a profissão em outra 

jurisdição exclusivamente por meio da 

modalidade telemedicina. 

 

Entretanto, será obrigatório o registro, 

nos conselhos regionais de medicina 

(CRMs) dos estados em que estão 

sediadas, das empresas intermediadoras 

de serviços médicos. Essas empresas são 

consideradas como aquelas que 

contratam, de forma direta ou indireta, 

profissionais da área médica para o 

exercício da telemedicina. 

 

O substitutivo garante ao profissional 

“liberdade e completa independência” 

de decidir sobre a utilização ou não da 

telemedicina, inclusive com relação à 

primeira consulta, ao atendimento ou ao 

procedimento, podendo optar pela 

utilização de atendimento presencial 

sempre que entender necessário. 

 

Princípios da telemedicina 
 
Para o uso da telemedicina, o projeto 

lista os seguintes princípios a serem 

seguidos: 

 

 autonomia do profissional 

de saúde; 

 consentimento livre e 

informado do paciente; 

 direito de recusa ao 

atendimento na 

modalidade telessaúde; 

 dignidade e valorização do 

profissional de saúde; 

https://www.jota.info/autor/antonio-maldonado
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/camara-aprova-texto-que-regulamenta-telemedicina-mas-proibe-pratica-em-farmacias-28042022#respond
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/telemedicina-o-que-jogo-projeto-de-lei-30032022
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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 assistência segura e com 

qualidade ao paciente; 

 confidencialidade dos 

dados; 

 promoção da 

universalização do acesso 

dos brasileiros às ações e 

aos serviços de saúde; 

 observância estrita das 

atribuições legais de cada 

profissão; e 

responsabilidade digital. 

 

A proposta que regulamenta a 

telemedicina segue para análise do 

Senado Federal. 

 

ANTONIO MALDONADO – 

Repórter freelancer 
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STJ proíbe a tomada de 
créditos de PIS/Cofins em 
operações no regime 
monofásico 
 
Para a maioria dos ministros, uma lei 
de 2004 que trata do Reporto não 
permitiu o aproveitamento 
 
BÁRBARA MENGARDO 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
28/04/2022 07:00 
 

Crédito: Marcello Casal Jr./Agência 

Brasil 

 

Sob o rito dos repetitivos, a 1ª Seção 

do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) definiu nesta quarta-feira (27/4) 

que não é possível a tomada de créditos 

de PIS e Cofins sobre produtos sujeitos 

ao regime monofásico. Para a maioria 

dos ministros, que analisaram dois 

recursos especiais (REsp 

1.894.741/RS e REsp 

1.895.255/RS), uma lei de 2004 que 

trata do Reporto não permitiu o 

aproveitamento. 

 

No regime monofásico de tributação, o 

recolhimento do PIS e da Cofins é 

concentrado em uma etapa da cadeia. 

Nas demais etapas, os produtos ficam 

sujeitos à alíquota zero. A sistemática é 

utilizada em operações envolvendo 

produtos de higiene pessoal, 

medicamentos e cosméticos, entre 

outros. 

 

Por quatro votos a um, foi vencedora a 

posição do relator, ministro Mauro 

Campbell Marques, que considerou que 

o artigo 17 da Lei 11.033/2004 não 

permite o aproveitamento de créditos no 

regime monofásico. O dispositivo 

concedeu aos participantes do Regime 

Tributário para Incentivo à 

Modernização e à Ampliação da 

Estrutura Portuária (Reporto) a 

possibilidade de manutenção dos 

créditos vinculados ao PIS e à Cofins. 

 

Segundo o artigo “as vendas efetuadas 

com suspensão, isenção, alíquota zero 

ou não incidência da contribuição para o 

PIS/Pasep e da Cofins não impedem a 

manutenção, pelo vendedor, dos 

créditos vinculados a essas operações”. 

 

Em fevereiro, quando os REsps 

começaram a ser analisados, o relator 

defendeu que a Lei 11.033 trata da 

manutenção de créditos “cuja 

constituição não foi vedada pela 

legislação em vigor”. Ou seja, o artigo 

não revoga os dispositivos das 

Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 qu

e proíbem a tomada de créditos de PIS e 

Cofins no regime monofásico. 

 

Ainda de acordo com Campbell 

Marques, o artigo 17 da Lei 11.033 

apenas impede que créditos gerados na 

aquisição de bens sujeitos à não 

cumulatividade não sejam estornados 

quando as vendas forem efetuadas com 

suspensão, isenção, alíquota zero ou não 

incidência de PIS/Cofins, não se 

referindo ao regime monofásico. 

 

A partir do julgamento finalizado nesta 

quarta foram firmadas cinco teses: 

https://www.jota.info/autor/barbara-mengardo
https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tudo-sobre/STJ
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1) É vedada a constituição de créditos da 

contribuição para o PIS/Pasep e da 

Cofins sobre os componentes do custo 

de aquisição de bens sujeitos à 

tributação monofásica; 

 

2) O benefício instituído pelo artigo 17 

da Lei 11.033 de 2004 não se restringe 

somente às empresas que se encontram 

inseridas no regime específico de 

tributação denominado Reporto; 

 

3) O artigo 17 da Lei 11.033 de 2004 diz 

respeito apenas à manutenção de 

créditos cuja constituição não foi vedada 

pela legislação em vigor. Portanto, não 

permite a constituição de créditos da 

contribuição para o PIS/Pasep e da 

Cofins sobre o custo de aquisição – 

artigo 13 do Decreto Lei 1.598/1977 – de 

bens sujeitos à tributação monofásica, já 

que vedada pelos artigos 3º, inciso I, 

alínea “b”, da Lei 10.637 de 2002 e da Lei 

10.833 de 2003; 

 

4) Apesar de não constituir créditos, a 

incidência monofásica da contribuição 

para o PIS/Pasep e da Cofins não é 

incompatível com a técnica do 

creditamento, visto que se prende aos 

bens, e não a uma pessoa jurídica que os 

comercializa, que pode adquirir e 

revender conjuntamente estes bens 

sujeitos à não cumulatividade e à 

incidência plurifásica, os quais podem 

lhe gerar sim créditos; 

 

5) O artigo 17 da Lei 11.033 de 2004 

apenas autoriza que os créditos gerados 

na aquisição de bens sujeitos à não 

cumulatividade, incidência plurifásica, 

não sejam estornados, sejam mantidos, 

portanto, quando as respectivas vendas 

forem efetuadas com suspensão, 

isenção, alíquota zero ou não incidência 

da contribuição para o PIS/Pasep e da 

Cofins, não autorizando a constituição 

de créditos sobre o custo de aquisição – 

artigo 13 do Decreto Lei 1.598/1977 – de 

bens sujeitos à tributação monofásica. 

 

Ficou vencida a ministra Regina Helena 

Costa, que considerou que é possível a 

tomada de créditos. No entendimento da 

magistrada, a autorização trazida pela 

Lei do Reporto também se aplica a 

empresas fora do regime especial. 

 

BÁRBARA MENGARDO – Editora 

em Brasília. Coordena a cobertura de 

tributário nos tribunais superiores, no 

Carf e no Executivo. Antes de trabalhar 

no JOTA atuou no jornal Valor 

Econômico, tanto em São Paulo quanto 

em Brasília. 

Email: barbara.mengardo@jota.info 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 
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Brasil 

IPCA-15 sobe 1,73% e tem 
maior taxa para abril desde 
1995 
 
Resultado ainda representou a maior 
variação mensal desde fevereiro de 
2003, segundo o IBGE 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — Rio 
27/04/2022 09h02  Atualizado há 53 
minutos 
 

Unsplash 

 

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo-15 (IPCA-

15) avançou 1,73% em abril, após 

alta de 0,95% em março, informou nesta 

quarta-feira o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A alta é a 

maior para um mês de abril desde 1995 

(1,95%) e a maior variação mensal desde 

fevereiro de 2003 (2,19%). A gasolina 

foi a principal influência para a 

alta do IPCA-15 em abril, com 

elevação de 7,51% e impacto de 0,48 

ponto percentual. 

 

O resultado, no entanto, ficou abaixo da 

mediana das 35 projeções de analistas de 

consultorias e instituições financeiras 

consultados pelo Valor Data, de 1,82% 

em abril. O intervalo das estimativas era 

de 1,1% a 1,95% de aumento. Em abril de 

2021, o IPCA-15 subiu 0,60%. 

O período de coleta dos preços do 

IPCA-15 capta parte do reajuste 

anunciado em março pela 

Petrobras dos preços dos 

combustíveis nas refinarias (18,7% 

na gasolina e 24,9% no diesel), 

válido a partir do dia 11 de março. 

 

No resultado acumulado em 12 meses, o 

IPCA-15 ficou em 12,03% em abril, ante 

10,79% no número registrado até março, 

também em 12 meses. É o maior 

resultado acumulado em 12 meses desde 

novembro de 2003 (12,69%). O 

resultado ficou pouco abaixo da 

mediana das estimativas do Valor Data, 

que era de 12,13%, com intervalo entre 

11,13% e 12,27%. A meta de inflação 

perseguida pelo Banco Central (BC) para 

2022 é de 3,5%, com tolerância de 1,5 

ponto percentual para baixo ou para 

cima. 

 

Grupos 
 
Das nove classes de despesas usadas 

para cálculo do IPCA-15, cinco tiveram 

aceleração na passagem entre março e 

abril: alimentação e bebidas (de 1,95% 

para 2,25%), habitação (de 0,53% para 

1,73%), vestuário (de 0,95% para 1,97%), 

transportes (de 0,68% para 3,43%) e 

despesas pessoais (de 0,44% para 

0,52%). 

 

Por outro lado, abrandaram o ritmo de 

alta artigos de residência (de 1,47% para 

0,94%), saúde e cuidados pessoais (de 

1,30% para 0,47%) e educação (de 0,14% 

para 0,05%). Comunicação mudou de 

rumo (de 0,04% para -0,05%). 

 

Entre as classes de despesas, o maior 

impacto veio de transportes, com alta de 

3,43% e 0,74 ponto percentual de 

impacto na formação do índice, ou seja, 

42,7% da alta de 1,73% do IPCA-15. O 

resultado foi influenciado 

principalmente pela alta do preço da 

https://valor.globo.com/busca/click?abTestId=5617a44b-6227-4680-949b-5b7ce9991600&abAlternative=valor-recency-sort-issued&syn=False&q=gasolina&p=1&r=1651075572415&u=https%3A%2F%2Fvalor.globo.com%2Fbrasil%2Fnoticia%2F2022%2F04%2F27%2Fgasolina-responde-por-mais-de-um-quarto-da-alta-do-ipca-15-de-abril.ghtml&abExperiment=valor-recency-sort-issued&key=dec2130d959bedba946f787d05ff72f2
https://valor.globo.com/busca/click?abTestId=5617a44b-6227-4680-949b-5b7ce9991600&abAlternative=valor-recency-sort-issued&syn=False&q=gasolina&p=1&r=1651075572415&u=https%3A%2F%2Fvalor.globo.com%2Fbrasil%2Fnoticia%2F2022%2F04%2F27%2Fgasolina-responde-por-mais-de-um-quarto-da-alta-do-ipca-15-de-abril.ghtml&abExperiment=valor-recency-sort-issued&key=dec2130d959bedba946f787d05ff72f2
https://valor.globo.com/busca/click?abTestId=5617a44b-6227-4680-949b-5b7ce9991600&abAlternative=valor-recency-sort-issued&syn=False&q=gasolina&p=1&r=1651075572415&u=https%3A%2F%2Fvalor.globo.com%2Fbrasil%2Fnoticia%2F2022%2F04%2F27%2Fgasolina-responde-por-mais-de-um-quarto-da-alta-do-ipca-15-de-abril.ghtml&abExperiment=valor-recency-sort-issued&key=dec2130d959bedba946f787d05ff72f2
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gasolina, refletindo o reajuste anunciado 

em março pela Petrobras dos preços dos 

combustíveis nas refinarias (18,7% na 

gasolina e 24,9% no diesel). 

 

Difusão 
 
A inflação se espalhou mais pelos 

produtos e serviços que compõem o 

IPCA-15 em abril. O chamado Índice de 

Difusão, que mede a proporção de itens 

que tiveram aumento de preços no 

período, subiu para 78,7% neste mês, 

vindo de 75,5% no anterior, segundo 

cálculos do Valor Data considerando 

todos os itens da cesta. 

 

Sem alimentos, um dos grupos 

considerados mais voláteis, o indicador 

também mostrou maior abrangência das 

altas de preços, de 74,6% para 79,5%. 

 

Em ambos os casos, trata-se de recorde 

da série histórica, iniciada pelo Valor 

Data em fevereiro de 2012. 

 

Regiões 
 
Dez das 11 regiões pesquisadas pelo 

IBGE têm inflação em dois dígitos no 

resultado acumulado em 12 meses pelo 

IPCA-15 de abril, considerado a prévia 

da inflação oficial do país, o IPCA. Na 

média nacional, a alta foi de 12,03% no 

período. 

 

A única região com taxa de um dígito foi 

o Distrito Federal, cuja variação foi de 

9,98%. A maior alta do IPCA-15 foi 

registrada em Curitiba, de 15,16%, 

seguida por Goiânia (13,09%), Recife 

(12,43%) e Salvador (12,36%). 

 

As demais regiões tiveram inflação 

acumulada de 11,87% (São Paulo), 

11,82% (Rio), 11,78% (Fortaleza), 11,55% 

(Belo Horizonte), 11,33% (Porto Alegre) 

e 10,70% (Belém). 

 

Considerando apenas o mês de abril, a 

maior inflação foi registrada em Curitiba 

(2,23%), influenciada pela alta de 

10,25% nos preços da gasolina. Já o 

menor resultado foi observado em 

Salvador (0,97%), onde houve queda de 

1,46% nos artigos de higiene pessoal e de 

8,14% nas passagens aéreas. 

 

O IPCA-15 é uma prévia do IPCA, 

calculado com base em uma cesta de 

consumo típica das famílias com 

rendimento entre um e 40 salários 

mínimos, abrangendo nove regiões 

metropolitanas, além de Brasília e do 

município de Goiânia. A diferença em 

relação ao IPCA está no período de 

coleta e na abrangência geográfica. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/27/ipca-15-sobe-173percent-
e-tem-maior-taxa-para-abril-desde-
1995.ghtml  
 
Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/27/ipca-15-sobe-173percent-e-tem-maior-taxa-para-abril-desde-1995.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/27/ipca-15-sobe-173percent-e-tem-maior-taxa-para-abril-desde-1995.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/27/ipca-15-sobe-173percent-e-tem-maior-taxa-para-abril-desde-1995.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/27/ipca-15-sobe-173percent-e-tem-maior-taxa-para-abril-desde-1995.ghtml
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Finanças 

Por que o dólar está subindo 
tanto? Entenda a disparada na 
cotação da moeda americana 
 
Para analistas, o movimento dos 
últimos dias é explicado por dois fatores 
 
Por Igor Sodré, Valor — São Paulo 
27/04/2022 07h00  Atualizado há uma 
hora 

 
Desde a sexta-feira da semana passada 

(22), a cotação do real vem sofrendo 

duramente. Naquele dia, enquanto 

muitos aproveitavam o feriado 

prolongado de Tiradentes, 

o dólar subiu mais de 4%, na maior alta 

desde março de 2020, voltando aos R$ 

4,80. Na segunda-feira, o movimento 

continuou e, na terça-feira (26), a moeda 

encostou nos R$ 5,00. Hoje, a moeda 

americana chegou a R$ 5,04 na 

máxima. Mas o que explica uma 

desvalorização tão rápida do real? 

 

Para analistas, o movimento dos últimos 

dias é explicado por dois fatores: Federal 

Reserve (o Fed, banco central 

americano) e a China. 

 

Desde que dados mostraram uma forte 

alta da inflação dos Estados Unidos, que 

atingiu o maior nível em 40 anos, 

agentes do mercado começaram a 

demonstrar preocupação sobre o futuro 

da política monetária americana. Isso se 

exacerbou na semana passada quando o 

presidente do Fed, Jerome Powell, disse 

durante evento do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), na quarta-feira, 

que era favorável a uma aceleração 

no ritmo do aumento dos juros pela 

autoridade monetária. No dia seguinte, 

os principais mercados globais reagiram 

negativamente aos comentários, 

refletindo no desempenho do câmbio 

por aqui. 

 

Somou-se a isso a preocupação com o 

aumento de casos de covid-19 na China, 

mais especificamente em Pequim. O 

mercado passou a temer que o 

governo chinês imponha novas 

medidas restritivas na capital, o 

que prejudicaria a recuperação 

econômica do país, criando novos 

gargalos nas linhas de produção e, 

consequentemente, impactando de 

forma negativa a economia global. 

 

Em relatório, o banco Wells Fargo 

destaca que a economia da China “está 

sob pressão”, em meio ao compromisso 

das autoridades com a abordagem de 

covid zero. “Um crescimento mais suave 

na China contribuirá para um 

crescimento geral mais lento do PIB 

global”, aponta o documento, que 

também menciona o impacto em países 

emergentes, como o Brasil. “O 

crescimento global mais lento e uma 

perspectiva econômica mais incerta na 

China provavelmente serão, em nossa 

opinião, outro fator contribuinte para a 

depreciação cambial dos mercados 

emergentes.” 

 

Apesar de a maior força do movimento 

vir do exterior, no plano doméstico, os 

ventos não são favoráveis. Mesmo com 

índices de inflação ainda altos, o 

mercado já espera que o Comitê de 

Política Monetária (Copom) encerrará 

seu ciclo de aumentos da Selic na 

próxima reunião, nos dias 3 e 4 de maio. 

Além disso, a aproximação das eleições 

presidenciais preocupa, já que, 

tradicionalmente, acaba trazendo mais 

volatilidade para os mercados. 

 

“Estamos diante de uma tempestade 

perfeita”, disse Fernando Bergallo, 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/27/dolar-bate-r-5-investidores-avaliam-ipca-15-e-exterior.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/27/dolar-bate-r-5-investidores-avaliam-ipca-15-e-exterior.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/27/dolar-bate-r-5-investidores-avaliam-ipca-15-e-exterior.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/22/e-adequado-acelerar-alta-nos-juros-diz-powell.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/22/e-adequado-acelerar-alta-nos-juros-diz-powell.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/04/26/novo-surto-faz-crescer-risco-de-lockdown-em-pequim.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/04/26/novo-surto-faz-crescer-risco-de-lockdown-em-pequim.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/04/26/novo-surto-faz-crescer-risco-de-lockdown-em-pequim.ghtml
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diretor da FB Capital. Ele vê o dólar 

acima dos R$ 5, com o movimento de 

alta perdurando. “Não vejo [o dólar] 

voltando tão cedo. A gente vai voltar aos 

patamares de alguns meses atrás, R$ 

5,10, R$ 5,20 porque o contexto todo 

mudou”, disse Bergallo. “Não estamos 

falando de um ataque especulativo ou de 

um movimento sem direção, estamos 

falando de todo um contexto que, 

naturalmente, traz o dólar para cima.” 

 

 
— Foto: Pepi Stojanovski/Unsplash 

 

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

ia/2022/04/27/por-que-o-dolar-esta-

subindo-tanto-entenda-a-disparada-na-

cotacao-da-moeda-americana.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/27/por-que-o-dolar-esta-subindo-tanto-entenda-a-disparada-na-cotacao-da-moeda-americana.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/27/por-que-o-dolar-esta-subindo-tanto-entenda-a-disparada-na-cotacao-da-moeda-americana.ghtml
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Empresas 

Romi: Lucro líquido cresce 
47% no 1º tri na base anual, 
para R$ 30,3 milhões 
 
A receita operacional líquida da 
companhia aumentou 28,2%, para R$ 
285,3 milhões, com destaque para o 
crescimento de 14,1% na carteira de 
pedidos, que somou R$ 791,3 milhões 
 
Por Fabiana Holtz, Valor — São Paulo 
27/04/2022 10h24  Atualizado há 45 
minutos 

 
A fabricante de máquinas 

industriais Romi informou lucro 

líquido considerando a participação 

dos acionistas controladores de R$ 

30,388 milhões no primeiro trimestre 

deste ano. O resultado representa alta de 

47% ante o lucro de R$ 20,670 milhões 

reportado um ano antes. 

 

Na mesma base de comparação, 

a receita operacional líquida da 

companhia aumentou 28,2%, para R$ 

285,3 milhões, com destaque para o 

crescimento de 14,1% na carteira de 

pedidos, que somou R$ 791,3 milhões. 

Tal desempenho, acrescenta a empresa 

no informe de resultados, está 

relacionado “ao volume de negócios de 

Máquinas Romi e Fundidos e Usinados, 

no mercado doméstico e externo, sendo 

que este demonstrou importante 

recuperação desde o ano de 2021”. 

 

Com isso, o lucro bruto avançou 13,4%, 

para R$ 85,6 milhões, e a margem bruta 

caiu 3,9 pontos percentuais, para 30,0%. 

 

As despesas 

operacionais aumentaram 13,9% no 

comparativo entre mesmos trimestres, 

para R$ 57 milhões, levando a um 

acréscimo de 13,1% no resultado antes 

de juros, impostos, depreciação e 

amortização (Ebitda, na sigla em 

inglês), para R$ 40 milhões. 

 

 
Romi — Foto: Reprodução/Facebook 

Romi 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/27/romi-lucro-liquido-
cresce-47percent-no-1o-tri-na-base-
anual-para-r-303-milhoes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

TRT do Rio livra Fogo de Chão 
de pagar indenização de R$ 
17 milhões 
 
6ª Turma negou danos morais coletivos 
por demissões de funcionários na 
pandemia 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
27/04/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Advogado Maurício Pessoa: “Em tempos 

de pandemia, mais que nunca o 

equilíbrio deve vencer a insensatez” — 

Foto: Claudio Belli/Valor 

 

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 

do Rio de Janeiro derrubou ontem 

sentença que condenava a rede de 

churrascarias Fogo de Chão a 

pagar R$ 17 

milhões por demissão de 

funcionários durante a pandemia. Por 

maioria de votos, a 6ª Turma rejeitou 

indenização por danos morais coletivos 

exigida pelo Ministério Público do 

Trabalho (MPT), além da reintegração 

dos trabalhadores. 

 

Os procuradores foram à Justiça depois 

de a rede de churrascarias demitir cerca 

de 400 funcionários de unidades no Rio 

de Janeiro, São Paulo e Brasília, em 

decorrência de queda de faturamento 

gerada pela crise. As dispensas 

ocorreram em maio de 2020. 

 

O MPT ajuizou três ações civis públicas 

nesses Estados. Nelas, alega que as 

demissões não poderiam ter sido 

realizadas sem prévia negociação 

coletiva e pede a reintegração dos 

funcionários e pagamento de 

indenização. 

 

O órgão ainda afirma que se trata de 

uma grande empresa internacional que 

comercializa ações na Bolsa de Nova 

York e foi vendida em 2018 à Rhone 

Capital por US$ 560 milhões (cerca de 

R$ 3 bilhões), cuja sociedade 

empresária possui condições de solver 

eventuais débitos de natureza 

trabalhista. 

 

Porém, em todos os processos, o 

Ministério Público do Trabalho, até 

agora, não conseguiu emplacar os 

pedidos. Em sua defesa, a rede diz que 

não teve alternativa senão demitir. 

Argumenta que oferece refeições por 

meio da modalidade rodízio, com 

atendimento presencial, e foi obrigada a 

suspender o funcionamento de todas as 

unidades, em razão da crise sanitária. 

 

Ontem, na 6ª Turma do TRT do Rio, os 

desembargadores, por maioria, 

entenderam que não há qualquer 

ilegalidade nas dispensas porque com a 

reforma trabalhista (Lei nº 13467, de 

2017) a demissão coletiva ficou 

equiparada, para todos os fins, à 

individual. Eles ainda levaram em 

consideração que os desligamentos 

ocorreram em momento de pandemia, 

após queda de faturamento. 
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A relatora, desembargadora Nuria de 

Andrade Peris, e o desembargador 

Álvaro Antônio Borges Faria votaram a 

favor da empresa. Ficou vencido o 

desembargador Cesar Marques 

Carvalho. Da decisão, cabe recurso. 

 

O julgamento reformou sentença dada, 

em março de 2021, pela juíza Mirna 

Rosana Ray Macedo Correa, da 52ª Vara 

do Trabalho do Rio de Janeiro. Ela havia 

determinado a reintegração dos 

funcionários. Porém, ressaltou na 

ocasião que, por ora, a ordem estaria 

suspensa pelo Tribunal Superior do 

Trabalho (TST). A decisão ainda 

estabeleceu indenização por danos 

morais coletivos de R$ 17 milhões 

(processo nº 0100413-

12.2020.5.01.0052). 

 

Advogado da rede Fogo de Chão no 

processo, Maurício Pessoa, do escritório 

Pessoa Advogados, afirma que o TRT, ao 

reformar a sentença e julgar 

improcedente tanto o pedido de 

reintegração como o de dano moral 

coletivo, “confirmou que a ação do 

Ministério Público do Trabalho, além de 

investir contra a letra da lei, desafiava o 

mais elementar bom senso”. Para ele, a 

primeira instância havia determinando 

um valor “exagerado e injustificável” de 

indenização. 

 

O entendimento do TRT do Rio de 

Janeiro, acrescenta, foi o mesmo 

adotado pelos tribunais de São Paulo e 

de Brasília. “Em tempos de pandemia, 

mais que nunca o equilíbrio deve vencer 

a insensatez”, afirma o advogado. 

 

Em Brasília, o MPT tenta levar a 

discussão para o TST. Em abril do ano 

passado, o TRT da 10ª Região (DF e TO) 

negou pedido para reintegração de 

funcionários e de indenização por danos 

morais coletivos. A 3ª Turma, em 

votação unânime, manteve sentença a 

favor da rede Fogo de Chão. 

 

De acordo com o relator, desembargador 

José Leone Cordeiro Leite, o TST tinha 

entendimento sedimentado de que a 

dispensa em massa só poderia ocorrer 

após negociação com o sindicato de 

trabalhadores, o que foi alterado pela 

reforma trabalhista. Agora, acrescenta, a 

demissão coletiva ficou equiparada, para 

todos os fins, à dispensa individual 

(processo nº 0000522-

13.2020.5.10.0005). 

 

Em São Paulo, a 15ª Turma do TRT 

também decidiu, por maioria de votos, 

de forma favorável à rede de 

restaurantes, em outubro. Segundo a 

relatora, desembargadora Maria Inês Ré 

Soriano, “a pretensão do autor [MPT] na 

presente demanda nada mais é do que 

fazer da lei letra morta, impondo ao 

empregador exigência que não se 

verifica no ordenamento jurídico 

pátrio”. 

 

Ela acrescenta que ainda que assim não 

o fosse, “sequer se poderia considerar 

abusiva a dispensa em massa efetuada, 

mormente a se considerar o público e 

notório prejuízo à atividade da ré, 

decorrente dos nefastos efeitos da 

pandemia da covid-19” (processo nº 

1000630-41.2020.5.02.0007). 

 

Procurado pelo Valor, o Ministério 

Público do Trabalho do Rio de Janeiro 

informou, por meio de sua assessoria de 

imprensa, que não iria comentar a 

decisão, “pois se manifestará no 

processo e o fará se utilizando dos 

remédios processuais cabíveis”. 
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https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/04/27/trt-do-rio-livra-fogo-
de-chao-de-pagar-indenizacao-de-r-17-
milhoes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Jurídico 

STF: julgamento mais 
importante do semestre é 
redirecionado para o Plenário 
Virtual 
 
Discussão trata sobre quebra de 
decisões favoráveis aos contribuintes 
 
Rio 
27/04/2022 07h01  Atualizado há 3 
horas 

 
Um dos temas tributários mais 

importantes em discussão no Supremo 

Tribunal Federal (STF) foi 

redirecionado para o Plenário Virtual. 

São os chamados "processos da coisa 

julgada". Tratam sobre a possibilidade 

de quebra de decisões finais que 

favorecem os contribuintes. 

 

O julgamento está previsto para ocorrer 

entre os dias 6 e 13 de maio. No começo 

do ano, quando o presidente da 

Corte, ministro Luiz Fux, divulgou a 

pauta das sessões presenciais, esse tema 

estava dentro. Era o primeiro da sessão 

plenária do dia 11 de maio. 

 

Advogados de contribuintes consideram 

essa discussão um "divisor de águas" - 

com impacto para todos os processos 

que discutem pagamento de tributos. 

 

 

Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, ministro Luiz Fux — Foto: Foto: 

Rosinei Coutinho/SCO/STF 

 

Os ministros vão decidir se é 

necessária ação rescisória ou se 

há quebra automática da 

decisão já transitada em 

julgado (sem possibilidade de recurso) 

quando há mudança de 

jurisprudência sobre tributos pagos 

de forma continuada. 

 

CSLL 
 
O caso em pauta envolve a CSLL. Logo 

que foi instituída, no ano de 1988, 

muitos contribuintes foram à Justiça e 

obtiveram decisões definitivas contra a 

cobrança - que perduram até os dias de 

hoje. 

 

A Receita Federal entende que essas 

decisões perderam a validade depois que 

o STF decidiu 

pela constitucionalidade do 

tributo, em 2007, e exige 

os pagamentos desde então. 

 

Dois processos serão julgados em 

repercussão geral (RE 949297 e RE 

955227). O que os ministros decidirem 

neste caso valerá para todos os outros. 

 

Advogados criticam 
 
Advogados criticam o redirecionamento 

do tema para o Plenário Virtual. 

Consideram complexo demais para ser 

analisado em um ambiente de pouca 

troca entre os ministros. 

 

No virtual, os advogados que atuam no 

caso têm direito a enviar um vídeo 

defendendo os seus pontos de vista. E 

não há debate. Os ministros apenas 

depositam os seus votos no sistema, 

informando se concordam ou divergem 

do relator. 
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A inclusão do tema no Plenário Virtual 

torna-se a terceira previsão de 

julgamento em menos de seis meses. 

 

Além de ter sido incluído na pauta das 

sessões presenciais de 2022 no começo 

do ano, o tema também constou em 

2021. Esteve previsto para o dia 15 de 

dezembro, mas acabou não sendo 

chamado. Advogados tratavam como o 

mais importante da área tributária 

naquele semestre. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/post/2022/04/stf-
julgamento-mais-importante-do-
semestre-e-redirecionado-para-o-
plenario-virtual.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/04/stf-julgamento-mais-importante-do-semestre-e-redirecionado-para-o-plenario-virtual.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/04/stf-julgamento-mais-importante-do-semestre-e-redirecionado-para-o-plenario-virtual.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/04/stf-julgamento-mais-importante-do-semestre-e-redirecionado-para-o-plenario-virtual.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/04/stf-julgamento-mais-importante-do-semestre-e-redirecionado-para-o-plenario-virtual.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/04/stf-julgamento-mais-importante-do-semestre-e-redirecionado-para-o-plenario-virtual.ghtml
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Economia 

Para entrar na OCDE, Brasil 
precisa fazer reforma 
tributária, diz Guedes 
 
Ministro destacou proposta já 
apresentada pelo governo, que reduzia 
os impostos cobrados das empresas, e 
cuja tramitação parou no Senado 
 
Fernanda Trisotto 
27/04/2022 - 11:06 / Atualizado em 
27/04/2022 - 11:14 
 

O ministro da Economia, Paulo Guedes 

Foto: Edu Andrade / Ascom/ME 

 

BRASÍLIA – O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, afirmou que o Brasil 

precisa fazer sua reforma tributária para 

garantir o acesso à Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e para estar bem 

posicionado neste momento de 

reconfiguração das cadeias produtivas 

globais. 

 

Ele destacou as propostas do governo já 

enviadas ao Congresso, como a reforma 

do Imposto de Renda (IR), que reduziria 

os tributos cobrados das empresas, e a 

Contribuição sobre Bens e Serviços 

(CBS), que unifica tributos federais 

sobre consumo. Os dois textos estão 

parados no Legislativo. 

 

— Se o Brasil está perto e é confiável para 

ter uma relocalização e uma 

reconfiguração das cadeias produtivas 

globais, nós precisamos fazer a nossa 

reforma tributária. Nós queremos um 

acesso à OCDE, já estamos na lista, e nós 

apresentamos aqui a nossa reforma 

tributária andando nessa direção: 

baixando os impostos sobre as empresas 

— afirmou na abertura de um seminário 

sobre contencioso tributário. 

 

Com Covid-19, Guedes participou 

virtualmente do evento. O ministro 

ressaltou que a proposta de reforma do 

IR das empresas do governo caminhava 

na direção da carga de 23,5%, que é a 

média de tributos cobrados na OCDE, e 

que haveria tributação sobre lucros e 

dividendos. 

 

— São impostos progressivos, coretos, 

que o Brasil não teve coragem de cobrar 

por três décadas e meia por lobbies 

empresariais corporativos fortes, que 

trabalham contra uma reforma que já 

teve mais de quatrocentos votos na 

Câmara dos Deputados, mas foi 

paralisada no Senado — criticou. 

 

A proposta de reforma do IR do governo 

foi aprovada na Câmara, mas travou no 

Senado. O relator, senador Angelo 

Coronel (PSD-BA), chegou a apresentar 

uma nova proposta, fazendo apenas a 

atualização da tabela do IR para pessoas 

físicas e descartando toda a mudança 

para as empresas. O texto original 

reduzia as alíquotas do IRPJ e da CSLL. 

Em contrapartida, determinava a 

tributação sobre lucros e dividendos, o 

que desagradou a diversos setores. 

 

Guedes também mencionou as 

propostas que modificam os tributos 

sobre consumo, que caminham na 

direção do Imposto sobre Valor 

Agregado (IVA). No caso do Brasil, 

https://oglobo.globo.com/economia/governo-muda-estatuto-das-estatais-para-se-adequar-as-normas-da-ocde-25480374
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haveria duas camadas: um tributo 

federal e outro a ser repartido entre 

estados e municípios. 

 

O tributo federal é a CBS, que unifica Pis 

e Cofins. O texto não avançou na Câmara 

dos Deputados. A contribuição poderia 

ser acoplada ao Imposto sobre Bens e 

Serviços (IBS), que unificaria o ICMS e 

ISS, e seria dividido entre estados e 

municípios. Esse é o texto da proposta 

de emenda à Constituição (PEC) 110, 

que está parada no Senado. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/pa
ra-entrar-na-ocde-brasil-precisa-fazer-
reforma-tributaria-diz-guedes-
25491991  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/para-entrar-na-ocde-brasil-precisa-fazer-reforma-tributaria-diz-guedes-25491991
https://oglobo.globo.com/economia/para-entrar-na-ocde-brasil-precisa-fazer-reforma-tributaria-diz-guedes-25491991
https://oglobo.globo.com/economia/para-entrar-na-ocde-brasil-precisa-fazer-reforma-tributaria-diz-guedes-25491991
https://oglobo.globo.com/economia/para-entrar-na-ocde-brasil-precisa-fazer-reforma-tributaria-diz-guedes-25491991
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Economia 

Valores a receber: greve do 
BC adia data da nova etapa 
para receber 'dinheiro 
esquecido' 
 
Segunda etapa começaria no dia 2 de 
maio e não há data definida para novas 
consultas 
 
Fernanda Trisotto 
27/04/2022 - 10:06 / Atualizado em 
27/04/2022 - 11:02 
 

Greve do BC adia data da nova etapa 

para receber 'dinheiro esquecido' Foto: 

Cristiano Mariz / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA - A segunda etapa do Sistema 

de Valores a Receber (SRV), do Banco 

Central (BC), que seria liberada para 

consultas em 2 de maio foi adiada e não 

há nova data prevista para que entre em 

funcionamento. Com isso, não há 

previsão para novas consultas por 

"dinheiro esquecido". Esta fase 

permitiria a consulta e saque de cerca de 

R$ 4,1 bilhões. 

 

A autoridade monetária informou na 

manhã desta quarta-feira que a greve 

dos servidores do BC prejudicou o 

cronograma de desenvolvimento das 

melhorias do SRV. 

 

A primeira etapa do do SVR durou até 17 

de abril. Nesta fase, estavam disponíveis 

para devolução R$ 3,9 bilhões para 28 

milhões de pessoas ou empresas que 

tinham saldos residuais em contas-

correntes, por exemplo. O BC estima que 

R$ 8 bilhões possam ser recuperados 

pelo SVR. 

 

 Ela permitiu consultas a recursos que 

poderiam ter sido esquecidos em contas-

correntes ou poupança encerradas com 

saldo disponível; tarifas e parcelas ou 

obrigações relativas a operações de 

crédito cobradas indevidamente, desde 

que a devolução esteja prevista em 

Termo de Compromisso assinado pelo 

banco com o Banco Central; cotas de 

capital e rateio de sobras líquidas de 

beneficiários e participantes de 

cooperativas de crédito; e recursos não 

procurados relativos a grupos de 

consórcio encerrados. 

 

Depois dessa data, o sistema passaria 

por uma reformulação e voltaria a 

funcionar em maio sem a necessidade de 

agendamento e com novas informações 

repassadas pelas instituições 

financeiras. 

 

O BC recomenda que mesmo quem não 

achou nada na primeira tentativa, 

consulte novamente o sistema após essa 

data. 

 

Paralisação dos servidores 
 
A paralisação dos servidores do BC 

começou em meados de março e afetou 

a divulgação de vários relatórios, como o 

Focus, estatísticas fiscais e de crédito, 

além de indicadorse, como o Ptax, taxa 

de câmbio usada como referência para o 

dólar comercial, foi afetado. 

 

Os servidores, no entanto, após algumas 

rodadas de reuniões com Campos Neto 

optaram por interromper a greve. 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/site-do-bc-para-dinheiro-esquecido-nos-bancos-ja-esta-no-ar-saiba-como-consultar-25390166
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/site-do-bc-para-dinheiro-esquecido-nos-bancos-ja-esta-no-ar-saiba-como-consultar-25390166
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/servidores-ampliam-pressao-por-reajustes-reestruturacao-de-carreira-25459629
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/servidores-ampliam-pressao-por-reajustes-reestruturacao-de-carreira-25459629
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A avaliação é de que a sinalização de 

reajuste de 5% por parte do governo para 

todos os servidores aliada ao avanço de 

reivindicações dessa carreira que não 

estão relacionadas a questão salarial 

permitiam uma “pausa” na mobilização. 

A categoria aguarda uma proposta 

oficial do governo até o dia 2 de maio. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/va
lores-receber-greve-do-bc-adia-data-
da-nova-etapa-para-receber-dinheiro-
esquecido-25491903  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/valores-receber-greve-do-bc-adia-data-da-nova-etapa-para-receber-dinheiro-esquecido-25491903
https://oglobo.globo.com/economia/valores-receber-greve-do-bc-adia-data-da-nova-etapa-para-receber-dinheiro-esquecido-25491903
https://oglobo.globo.com/economia/valores-receber-greve-do-bc-adia-data-da-nova-etapa-para-receber-dinheiro-esquecido-25491903
https://oglobo.globo.com/economia/valores-receber-greve-do-bc-adia-data-da-nova-etapa-para-receber-dinheiro-esquecido-25491903


15 

 

 
 
Economia 

BB prevê R$ 2 bi em pedidos 
de crédito durante a Agrishow 
 
Volume é bem maior do que o R$ 1,2 
bilhão verificado em 2019, última 
edição presencial do evento antes da 
pandemia 

 

Clarice Couto, O Estado de 

S.Paulo 

27 de abril de 2022 | 05h00 

 
O vice-presidente de Agronegócios 

do Banco do Brasil, Renato Naegele, 

afirmou ao Broadcast Agro que a 

expectativa é de receber pedidos de 

crédito de cerca de R$ 2 bilhões durante 

a Agrishow, maior feira de tecnologia 

agrícola do Brasil, que entrou ontem em 

seu segundo dia, em Ribeirão 

Preto (SP). Na última edição presencial 

do evento, em 2019, o banco 

contabilizou R$ 1,2 bilhão em pedidos 

de crédito. 

 

De acordo com o executivo, apesar da 

alta dos custos de produção e da 

escalada da Selic nos últimos meses – 

hoje em 11,75% ao ano –, a demanda por 

crédito rural continua forte. Naegele 

lembra que o setor vem de cerca de 

quatro safras com altas margens de 

lucros. No ciclo 2021/22, apesar de os 

custos terem subido, a guerra 

na Ucrânia elevou os preços 

das commodities. 

 

Em 23 de março, o Banco do Brasil 

começou a aceitar pedidos 

de crédito para a próxima safra, que 

começa em julho. Segundo o executivo, 

até o momento a procura pelos recursos 

ainda não está maior do que há um ano. 

No entanto, ele pondera que o ritmo 

normalmente começa a acelerar a partir 

de junho. 

 

“Lançamos em março para o produtor 

ter mais uma opção de crédito, até 

porque tem a suspensão das linhas com 

equalização”, explica, referindo-se ao 

congelamento nos bancos, desde o início 

de fevereiro, de novos pedidos para 

diversas linhas do Plano Safra, com 

taxas subsidiadas, por falta de recursos. 

 

Plantação de trigo; Renato Naegele, 

executivo do Banco do Brasil, afima que 

demanda por crédito rural continua 

forte  Foto: Dida Sampaio/Estadão - 

21/10/2021 

 

‘Reserva’ 
 
No Banco do Brasil, cerca de R$ 3,5 

bilhões estão congelados no momento, 

mas os recursos já estão comprometidos 

para os produtores, de acordo com 

Naegele. “Isso é dinheiro para médio e 

grande produtor, do Pronamp 

(programa focado nos médios) e 

para investimentos. 

 

Deixamos os produtores apresentarem 

suas propostas, acolhemos, mas não 

estão aprovadas por uma questão de 

sistema. Só posso aprovar quando 

o Tesouro der autorização”, disse. 

 

Tecnologia no agro 
 
Sete milhões de hectares foram 

conectados à internet 4G pela 

ConectarAgro, associação dedicada a 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/Banco%20do%20Brasil
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agrishow-comeca-altas-expectativas-mesmo-sem-plano-safra,70004048101
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ribeirao-preto-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ribeirao-preto-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ucrania-europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/commodities
https://tudo-sobre.estadao.com.br/credito
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Plano%20Safra
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pronampe
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pronampe
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tesouro-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/4g
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expandir a conectividade em regiões 

agrícolas. Ontem, na Agrishow, a 

entidade informou que essa área de 

cobertura beneficiou mais de 900 mil 

pessoas, em 220 municípios de 8 

Estados. Segundo o diretor de marketing 

da TIM, Alexandre Dal Forno, a 

tecnologia 4G atende a “98% das 

necessidades” do agro. A companhia é 

uma das fundadoras da ConectarAgro, 

que tem hoje 33 associadas. Além do 4G, 

a entidade também dissemina o sistema 

Narrow Band IoT (NB-IoT), que habilita 

soluções voltadas à internet das coisas. 

 

Demanda em alta 
 
A fabricante de máquinas agrícolas Case 

IH continua com dificuldade de entregas 

por causa dos problemas com 

suprimentos de peças vindas de outros 

países. “A guerra complicou uma 

situação já difícil globalmente. A cadeia 

de suprimentos vem, em grande parte, 

de fora do Brasil”, disse o vice-

presidente da companhia para 

a América Latina, Christian Gonzalez, 

durante a Agrishow. Apesar de ainda ter 

de lidar com atrasos referentes ao ano 

passado, o executivo frisou que, aos 

poucos, a situação das entregas vem 

melhorando. “Olhando o mercado, o 

número de entregas é grande. Talvez não 

tanto quanto nós ou os clientes 

gostaríamos, mas estamos conseguindo 

entregar mais a cada mês”, afirmou, 

lembrando que o tempo de espera varia 

de acordo com o tipo da máquina. / 

COLABOROU AUGUSTO DECKER  

 

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

ias/negocios,bb-preve-2-bilhoes-reais-

pedidos-credito-

agrishow,70004049450  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/tim
https://tudo-sobre.estadao.com.br/agronegocio
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/america-latina
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,bb-preve-2-bilhoes-reais-pedidos-credito-agrishow,70004049450
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,bb-preve-2-bilhoes-reais-pedidos-credito-agrishow,70004049450
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,bb-preve-2-bilhoes-reais-pedidos-credito-agrishow,70004049450
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,bb-preve-2-bilhoes-reais-pedidos-credito-agrishow,70004049450
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Economia 

Brasil tem quase 7 mil obras 
paradas, com custo estimado 
em R$ 9,32 bilhões 
 
A maior parte do valor está concentrado 
em obras de programas habitacionais e 
em escolas; falta de planejamento, 
regras complexas e má gestão são 
principais razões para o atraso 
 
Adriana Fernandes e Guilherme 
Pimenta, O Estado de S.Paulo 
27 de abril de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA - Quase sete mil obras estão 

paradas no País. A conta é 

da Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM), que fez uma 

fotografia do andamento de obras 

financiadas com recursos públicos com 

base em quatro plataformas de dados 

oficiais do governo federal. 

 

O levantamento, ao qual Estadão teve 

acesso, constatou que até abril havia, 

pelo menos, 6.932 obras paradas no 

Brasil, que tiveram os trabalhos 

iniciados entre 2012 e 2021. Esses 

investimentos somam R$ 9,32 bilhões. 

Os dados serão apresentados nesta 

quarta-feira, 27, durante a Marcha a 

Brasília em Defesa dos Municípios, 

promovida todos os anos pela CNM. Os 

maiores valores da lista das obras 

paradas estão concentrados em 

programas habitacionais e 

de educação. 

 

Em Goianápolis (GO), construção do 

Hospital Municipal, autorizada em 

2018, está parada.  Foto: 

Divulgação/Prefeitura 

 

A conclusão dos esqueletos de escolas, 

unidades de saúde, pavimentação de 

estradas, canalização 

de esgoto e iluminação pública, 

espalhados por todo o País, é hoje uma 

das principais agendas do movimento 

municipalista pelo impacto na oferta de 

serviços públicos e porque os prefeitos 

têm sido muito cobrados pelos atrasos. 

 

São obras que foram iniciadas com 

convênios e contratos de repasse com 

recursos federais e contrapartida de 

recursos municipais. “É um desperdício 

de dinheiro público. São obras 

inacabadas que estão no meio do mato”, 

disse o presidente da CNM, Paulo 

Ziulkoski. 

   

Ele calcula também que a União tem 

um passivo de R$ 42 bilhões de recursos 

orçamentários (restos a pagar) não 

transferidos para as prefeituras. "São 

gastos que seriam responsáveis pela 

ampliação da infraestrutura nas cidades 

brasileiras, com impactos relevantes 

sobre a iniciativa privada e a população 

em geral", ressaltou Ziulkoski.          

  

Falta de planejamento e má gestão 
 
O problema para o atraso nas obras é 

complexo e seu agravamento tem várias 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/cnm-confederacao-nacional-de-municipios
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cnm-confederacao-nacional-de-municipios
https://tudo-sobre.estadao.com.br/habitacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/educacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/escola
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pavimentacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/esgoto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/iluminacao-publica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Paulo%20Ziulkoski
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Paulo%20Ziulkoski
https://tudo-sobre.estadao.com.br/uniao-federal-governo-do-brasil
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razões. O estudo da CNM ressalta que, 

entre o planejamento inicial de uma 

obra e a sua conclusão, há um complexo 

arcabouço de legislação, regras e gestão 

de projetos, além da própria execução 

orçamentária, que podem levar a uma 

situação de paralisação e mesmo de 

abandono das obras. 

 

Por parte do governo federal, o principal 

dos problemas é uma oferta muito 

grande de convênios e editais à 

disposição dos municípios sem regras 

claras. Esse quadro estimulou que os 

gestores municipais façam projetos e 

busquem recursos nos ministérios em 

Brasília. 

 

Obra para adequação de estradas 

vicinais em Assis Chateaubriand (PR) foi 

autorizada em 2020.  Foto: 

Divulgação/Prefeitura 

 

A consequência é que quando se soma 

todos esses projetos se percebe que não 

há orçamento para eles. Aí, começa a 

confusão: liberação de recursos 

insuficientes combinado com exigências 

burocráticas. O resultado são muitas 

obras pela metade ou sem conclusão. 

Outro fator determinante é a questão da 

averiguação e medição dessas obras 

pelos órgãos por meio da Caixa 

Econômica Federal. 

 

Da parte dos municípios, há problemas 

de capacidade técnica, projetos mal 

planejados, e dificuldades de 

operacionalização dos convênios. Há um 

excesso de regras que muitas vezes se 

contradizem. 

 

Uma obra é definida como paralisada 

quando o seu contrato está sem 

movimentação há mais de 180 dias. As 

obras contemplam aquelas cujo contrato 

de vigência expirou, não há recursos 

financeiros para a sua conclusão ou o 

término da obra pela análise técnica ou 

econômico/financeira é apontado como 

inviável.  

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,brasil-quase-7-mil-obras-
paradas,70004049376  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Câmara retoma gratuidade de 
mala até 23 kg em voos 
nacionais 
 
Texto foi aprovado na votação de 
medida provisória que flexibiliza regras 
do setor aéreo e prevê fim da 
obrigatoriedade de autorização prévia 
para construção de aeródromos 

 
26.abr.2022 às 20h55Atualizado: 
26.abr.2022 às 21h45 
Danielle BrantRaquel Lopes 
BRASÍLIA 
 
A Câmara dos Deputados proibiu nesta 

terça-feira (26) a cobrança de taxa para 

despachar uma bagagem de até 23 

quilos em voos nacionais e de uma mala 

até até 30 quilos em voos internacionais. 

 

O dispositivo foi aprovado por 273 votos 

a 148 durante votação de medida 

provisória que flexibiliza regras do setor 

aéreo. O texto, relatado pelo deputado 

General Peternelli (União-SP), modifica 

quatro leis e revoga dispositivos sobre 

exploração de aeroportos. 

 

O texto-base da MP foi aprovado por 294 

votos a 90. O texto ainda será apreciado 

pelo Senado –se não for votado até 1º de 

junho, perde a validade.  

 

 

Jatinhos estacionados no aeroporto de 

Congonhas, em São Paulo - Adriano 

Vizoni/Folhapress 

 

Após a votação do texto-base, os 

deputados aprovaram o destaque que 

retoma a gratuidade do despacho de 

uma bagagem. Em uma rede social, a 

autora da emenda, deputada Perpétua 

Almeida (PC do B-AC), criticou as 

empresas do setor aéreo. "As 

companhias aéreas estão abusando no 

preço das passagens, não é justo cobrar 

pela bagagem". 

 

O líder da oposição na Câmara, 

deputado Wolney Queiroz (PDT-PE), 

afirmou que o argumento de que a 

cobrança por despacho de bagagens 

ajudaria a baratear a passagem aérea era 

"papo furado". "Era conversa para boi 

dormir. E o que iria acontecer, de fato, 

seria o preço das passagens não 

diminuir. Pasmem, as passagens 

aumentaram, e muito", disse. 

 

Em 2019, o Congresso já havia 

derrubado a cobrança pelo despacho de 

uma bagagem até 23 quilos em 

aeronaves até 31 assentos. O presidente 

Jair Bolsonaro (PL), no entanto, barrou 

o dispositivo e os parlamentares 

mantiveram o veto. 

 

A MP aprovada nesta terça acaba com a 

necessidade de contratos de concessão 

das empresas aéreas, libera a construção 

de aeródromos sem autorização prévia e 

autoriza as empresas a barrarem por até 

um ano os passageiros indisciplinados. 

 

Na exposição de motivos enviada, o 

governo afirmou que o fim da 

necessidade de contratos de concessão 

das empresas aéreas parte da premissa, 

abalizada por jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, de que as 

atividades não são serviços públicos. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/danielle-brant.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/raquel-lopes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/camara-dos-deputados/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/companhias-aereas-low-cost-estrangeiras-cobram-ate-por-mala-de-mao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/companhias-aereas-low-cost-estrangeiras-cobram-ate-por-mala-de-mao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/companhia-aerea/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/companhia-aerea/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/senado/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/03/passageira-tenta-despachar-botijao-de-gas-em-aeroporto-veja-video.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/03/passageira-tenta-despachar-botijao-de-gas-em-aeroporto-veja-video.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
http://www.folha.com.br/
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"Ou seja, não se trata de serviços de 

titularidade exclusiva do Estado e cujo 

acesso, portanto, exige uma outorga 

administrativa. Diversamente, trata-se 

de atividade econômica de interesse 

público prestada por agentes privados 

que devem observar a regulação 

estabelecida para o setor", indica a 

exposição. 

 

Além disso, a MP revoga a 

obrigatoriedade de revalidação de 

outorgas a empresas a cada cinco anos e 

acaba com a necessidade de autorização 

para funcionamento de empresas 

estrangeiras. Também põe fim à 

exigência de que haja autorização prévia 

para construção de aeródromos. 

 

O deputado Afonso Florence (PT-BA) 

criticou o dispositivo por retirar da Anac 

(Agência Nacional de Aviação Civil) a 

competência de avaliar a proposta de 

construção de aeródromos. 

 

"Um investidor vai construir uma pista 

de pouso, de decolagem, sem a 

aprovação da Anac, para só depois pedir 

a autorização da agência. Imaginem se, 

após um investimento de milhões, 

aquele aeródromo não será 

credenciado? Provavelmente será", 

disse. "E se ele tiver que ser submetido a 

uma apreciação posterior à construção, 

por que não é submetido à apreciação 

antes da construção?" 

 

Em nota, técnicos do PSOL avaliam que 

o dispositivo prioriza o interesse privado 

em detrimento do planejamento estatal, 

regras de segurança e de fiscalização, 

"potencialmente podendo atingir 

mitigação de normas ambientais e 

urbanísticas". 

 

A medida provisória também traz 

sanções a passageiros considerados 

indisciplinados. A empresa aérea poderá 

deixar de vender por até um ano 

passagem para quem tenha cometido 

indisciplina considerada gravíssima —

a autoridade de aviação civil vai 

regulamentar os atos considerados 

gravíssimos, os tratamentos 

dispensados ao passageiro 

indisciplinado e as providências que 

serão tomadas. 

 

Os dados de identificação de passageiros 

que cometem atos gravíssimos poderão 

ser compartilhados por quem ofereceu o 

serviço com outros prestadores. 

 

A MP também estabelece que, se houver 

crime em que um dos tripulantes da 

aeronave precise ser detido, a 

autoridade aeronáutica, além de 

informar a polícia ou a autoridade 

judicial competente, deverá tomar as 

medidas que possibilitem que o voo 

prossiga. 

 

Com a aprovação do texto, o governo 

federal também está autorizado a 

realizar a licitação sob a modalidade de 

concessão patrocinada em oito 

aeroportos no estado do Amazonas. Os 

aeroportos são de Barcelos, de Carauari, 

de Coari, de Eirunepé, de Lábrea, de 

Maués, de Parintins e São Gabriel da 

Cachoeira. 

 

Não é a primeira vez que a licitação 

desses aeroportos é incluída em uma 

medida provisória. Em 2021, o deputado 

Delegado Pablo (União-AM) tentou 

inserir os terminais em uma MP que 

tratava de reembolso e remarcação 

de passagens aéreas em voos cancelados 

durante a pandemia. Na época, o 

presidente Arthur Lira considerou 

matéria estranha. 

 

Em novembro do ano passado, o 

governo encaminhou ao Congresso um 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/04/anac-abre-processo-de-digitalizacao-no-sistema-de-registro-de-aeronaves.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/04/preco-de-passagem-aerea-partindo-de-sao-paulo-aumentou-19-em-janeiro-de-2022.shtml
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projeto de lei para promover licitações 

para a celebração de contratos de 

concessão patrocinada nos aeroportos 

do Amazonas. O texto, porém, não 

andou. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/camara-retoma-
gratuidade-de-mala-ate-23-kg-em-
voos-nacionais.shtml  
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Economia 

TCU cria 'malha fina' das 
contas públicas e mira 
ministérios com maiores 
gastos 
 
Educação e Defesa estão entre as pastas 
que precisarão prestar informações de 
forma mais ampla 

 
27.abr.2022 às 8h17 
Idiana Tomazelli 
BRASÍLIA 
 
As demonstrações financeiras dos 

maiores ministérios do Poder Executivo 

passarão a receber atenção especial 

do TCU (Tribunal de Contas da União), 

que criou uma espécie de malha fina das 

contas públicas para ampliar o rigor no 

diagnóstico de eventuais 

irregularidades. 

 

Uma norma estipulada pelo tribunal em 

março deste ano prevê critérios 

objetivos para determinar quais pastas 

cairão nessa malha fina. Um deles é 

responder, individualmente, por ao 

menos 2% das despesas do Orçamento. 

 

Com a nova regra, os ministérios da 

Educação, Defesa, Infraestrutura, 

Agricultura e do Trabalho e Previdência 

precisarão, pela primeira vez, prestar 

contas de forma integrada ao TCU, que 

analisará o conjunto da obra na gestão 

desses órgãos. 

 

 
Sede do Tribunal de Contas da União, 

em Brasília - Antonio Molina - 

14.abr.2022/Folhapress 

 

Economia, Cidadania e Saúde também 

estão na lista, mas já vinham sendo 

cobrados a apresentar relatórios mais 

abrangentes. 

 

Ministros de Estado poderão ser 

responsabilizados, caso sejam 

detectadas irregularidades graves que 

possam ser atribuídas a suas gestões. 

 

Os resultados também vão nortear 

a avaliação anual das contas do 

presidente da República de 2022, a 

serem julgadas pela corte de contas no 

ano que vem. 

 

Um dos alvos da lupa do TCU, o MEC 

entra no mapa da fiscalização no mesmo 

ano em que sofre desgaste diante de 

denúncias e indícios de mau uso da 

verba pública. 

 

Em um dos casos, prefeitos apontam um 

balcão de negócios no MEC, operado 

pelos pastores Gilmar Santos e Arilton 

Moura, para agilizar a liberação de 

valores a gestores próximos a eles e a 

prefeituras indicadas pelo centrão, bloco 

político de sustentação ao governo Jair 

Bolsonaro (PL). 

 

A situação do então ministro da 

Educação, Milton Ribeiro, se agravou 

após a Folha revelar, em 21 de março, 

um áudio em que ele cita a priorização 

das prefeituras sob intermediação dos 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/idiana-tomazelli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/tcu/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/camara-aprova-orcamento-com-r-17-bi-para-policiais-e-r-49-bi-para-campanhas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/tcu-aprova-contas-de-bolsonaro-em-2020-mas-faz-28-ressalvas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/tcu-aprova-contas-de-bolsonaro-em-2020-mas-faz-28-ressalvas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/ministro-da-educacao-diz-priorizar-amigos-de-pastor-a-pedido-de-bolsonaro-ouca-audio.shtml
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http://www.folha.com.br/
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pastores e afirma que foi um "pedido 

especial" de Bolsonaro. Ele deixou o 

cargo uma semana depois. 

 

Em abril, a Folha mostrou que o MEC 

destinou R$ 26 milhões para a compra 

de kits de robótica para escolas 

de pequenas cidades de Alagoas que 

sofrem com uma série de deficiências de 

infraestrutura básica, como falta de salas 

de aula, de computadores, de internet e 

até de água encanada. 

 

A liberação de recursos para aliados 

ocorre ao mesmo tempo em que 

o governo trava a liberação de R$ 434 

milhões a prefeituras de todo o país, 

deixando paradas construções de 

creches, escolas, salas de aulas e 

quadras. 

 

Técnicos do tribunal afirmam que a 

inclusão do MEC na lista das chamadas 

"unidades significativas" a serem 

fiscalizadas com maior rigor é uma 

coincidência. A pasta executa 3,37% do 

Orçamento federal e, por isso, 

preencheu os critérios da nova regra do 

órgão de controle. 

 

Até 2020, a análise das contas de 

governo era feita pelo TCU de forma 

difusa, mirando nas secretarias-

executivas (segundo posto mais 

importante de um ministério) e nas 

secretarias de cada pasta. 

 

Na Economia, por exemplo, Receita 

Federal, Tesouro Nacional e PGFN 

(Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional) eram alvos regulares do rigor 

da corte de contas, dada a importância 

dos valores gerenciados por esses 

órgãos. 

 

Além disso, nem todos os ministérios 

responsáveis por volume significativo de 

despesas eram convocados anualmente 

a prestar contas. Havia uma regra de 

alternância, e algumas pastas poderiam 

apresentar apenas relatórios de gestão, 

mais resumidos. A lista era definida ano 

a ano pelas unidades técnicas do TCU e 

da CGU (Controladoria-Geral da União). 

 

A partir de 2020, a análise foi ampliada, 

mas ainda não havia um critério 

definido para a seleção dos alvos da 

fiscalização. Para se ter uma ideia, o 

FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) precisou 

prestar contas de lá para cá, mas o MEC 

pôde apresentar apenas relatório de 

gestão. 

 

Agora, a análise é mais abrangente e 

integrada. Além disso, os ministérios 

que se encaixarem nos critérios serão 

submetidos sistematicamente a 

julgamento de contas pelo TCU. 

 

O novo sistema é comparado pelos 

técnicos à metodologia da Receita 

Federal, que tem uma estrutura especial 

para analisar a conformidade das 

declarações de grandes contribuintes, 

que precisam recolher anualmente 

milhões em tributos. 

 

Relator da decisão que instituiu a nova 

regra, o ministro do TCU Antonio 

Anastasia destacou em seu voto que os 

critérios vão melhorar a atuação da corte 

de contas. 

 

"Se, por um lado, a adoção dos critérios 

da despesa orçamentária e da relevância 

patrimonial restringe o universo de 

Unidades Prestadoras de Contas (UPC) 

classificadas como significativas para 

fins de julgamento pelo tribunal, de 

outra banda, o conjunto de análises em 

cada processo será bem mais extenso e 

aprofundado, permitindo uma avaliação 

mais efetiva da qualidade e da 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/ministro-da-educacao-diz-priorizar-amigos-de-pastor-a-pedido-de-bolsonaro-ouca-audio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/ministro-da-educacao-diz-priorizar-amigos-de-pastor-a-pedido-de-bolsonaro-ouca-audio.shtml
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regularidade da gestão", disse o 

ministro. 

 

A existência da malha fina das contas 

não impede a atuação do TCU em 

ministérios menores, caso haja indício 

de irregularidades a serem investigadas. 

Para isso, a corte pode instaurar as 

chamadas tomadas de contas especiais. 

 

O novo modelo de fiscalização foi 

elaborado após recomendações da 

OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), uma 

espécie de clube de países ricos, do qual 

o Brasil almeja fazer parte. 

 

Em 2012, o diagnóstico da OCDE 

apontou que o TCU auditava as contas 

de governo antes mesmo de avaliar os 

demonstrativos dos gestores ou dos 

ministérios, um trabalho que poderia 

fornecer subsídios importantes à 

primeira tarefa. 

 

Para Élida Pinto, professora da FGV-SP 

e procuradora do Ministério Público de 

Contas do Estado de São Paulo, o novo 

modelo pode ser positivo, desde que não 

gere "sobrecarga burocrática" ao TCU, 

dada a abrangência da análise. 

 

Ela destaca que a corte de contas já 

costuma aferir o cumprimento de 

determinadas obrigações, como os 

gastos mínimos em saúde e educação. 

 

"Lógico que, se o TCU está sugerindo 

pensar o ciclo de gestão de ministérios 

relevantes, isso faz sentido", diz Pinto. 

 

"Ele está cumprindo o planejamento, 

está entregando o que a sociedade 

espera? Isso permitiria aprimorar o 

controle qualitativo do gasto, alcança 

não só a conformidade legal, mas os 

resultados", afirma a professora. 

 

OS CRITÉRIOS DO TCU PARA 
ESCOLHER OS ALVOS DA 
FISCALIZAÇÃO MAIS RIGOROSA 
 
- Ministérios com despesas que 

representam, individualmente, mais de 

2% do Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social. Somados, eles precisam alcançar 

ao menos 90% do total de gastos. 

 

- Inclusão do Fundo do Regime Geral de 

Previdência Social, em qualquer 

situação. 

 

- Empresas estatais, dependentes ou 

independentes, cujas participações 

somadas alcancem 90% das 

participações permanentes da União. 

 

- Inclusão do Banco Central do Brasil, 

em qualquer situação, em razão de suas 

relações financeiras com a União. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/tcu-cria-malha-fina-das-
contas-publicas-e-mira-ministerios-
com-maiores-gastos.shtml  
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Fundo de investimento pode 
ser alvo de desconsideração 
da personalidade jurídica 
 
27 de abril de 2022, 7h51 
Por Danilo Vital 
 
O fato de um fundo de investimento 

privado não possuir personalidade 

jurídica não impede, por si só, que ele 

sofra os efeitos da aplicação do instituto 

da desconsideração da personalidade 

jurídica em caso de comprovado abuso 

de direito. 

 

A partir das conclusões das instâncias 

ordinárias, ministro Cueva entendeu 

cabível a desconsideração da 

personalidade jurídica 
Divulgação 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso especial ajuizado 

por um fundo de investimento que foi 

alvo de bloqueio de valores em conta 

bancária de sua titularidade. 

 

O caso trata do Pinheiros Fundo de 

Investimento em Participações, criado 

pela empresa Bracol Holding Ltda., que 

pertence à família Bertin. Inicialmente, 

tinha a forma de condomínio fechado. 

Ou seja, as quotas não estavam à 

disposição para livre compra no 

mercado e havia apenas uma cotista. 

 

A partir de 2009, a empresa passou a 

transferir a maior parte de suas quotas 

para a empresa Blessed Holding LLC, 

que tem sede nos Estados Unidos. Essas 

transferências foram feitas por valores 

considerados irrisórios. 

 

Em uma das movimentações, em 

novembro de 2010, a Bracol transferiu 

21,5% de suas quotas à Blessed pelo 

valor de R$ 17 mil, quando uma 

auditoria independente apurou que o 

montante, na verdade, equivaleria a R$ 

970 milhões. 

 

Essa situação, que foi definida pelas 

instâncias ordinárias como de confusão 

patrimonial, já estava vigente quando a 

empresa química Basf ajuizou execução 

para cobrar dívida da Xinguleder 

Couros, empresa que fora adquirida pela 

Bracol. 

 

O andamento da execução levou ao 

pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica da Bracol, com a 

consequente inclusão, no polo passivo 

da ação de execução, de diversas 

empresas que compõem o Grupo Bertin, 

incluindo o Pinheiros Fundo de 

Investimento. 

 

As instâncias ordinárias entenderam 

que a medida seria cabível porque, 

apesar de a Bracol não ser a única cotista 

do fundo de investimento, haveria ali um 

vínculo empresarial típico das pessoas 

participantes de um mesmo grupo 

econômico, em situação de confusão 

patrimonial. 

 

Ao STJ, o fundo de investimentos 

defendeu que não estavam presentes 

todos os requisitos para a 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-27/fundo-investimento-sofrer-efeitos-desconsideracao-pj#author
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desconsideração da personalidade 

jurídica. 

 

Requisitos presents 

 

Relator, o ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva explicou que o patrimônio gerido 

pelo fundo de investimentos pertence, 

em condomínio, a todos os investidores. 

Isso impede a responsabilização do 

fundo por dívida de um único cotista. 

 

Assim, em tese, o bloqueio judicial não 

poderia recair sobre todo o patrimônio 

comum do fundo de investimento por 

causa de dívidas de um só cotista. 

 

No entanto, ele destacou que todas essas 

regras devem ceder quando houver a 

comprovação de que a constituição do 

fundo de investimento se deu de forma 

fraudulenta, para ocultar patrimônio de 

empresas pertencentes a um mesmo 

grupo econômico. 

 

Como as instâncias ordinárias 

concluíram que as empresas cotistas do 

fundo de investimento agiram com 

desvio de finalidade e confusão 

patrimonial, visando à ocultação do seu 

verdadeiro patrimônio, com o intuito de 

prejudicar credores, está justificada a 

desconsideração da personalidade 

jurídica. 

 

"Isso, portanto, é o quanto basta para se 

concluir que o ato de constrição judicial, 

ao contrário do que afirma o recorrente, 

não atingiu o patrimônio de terceiros, 

mas apenas de empresas pertencentes 

ao mesmo conglomerado econômico", 

concluiu o relator, acompanhado à 

unanimidade na 3ª Turma. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.965.982 

  

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

27/fundo-investimento-sofrer-efeitos-

desconsideracao-pj  

 

Retorne ao índice 
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Ação pede que Moro seja 
obrigado a ressarcir prejuízos 
da "lava jato" 
 
27 de abril de 2022, 11h37 
 
A lei prevê reparação por atos de agente 

público que subverte a normalidade 

institucional em proveito próprio, 

abrindo mão dos deveres funcionais 

inerentes ao cargo que ocupa. 

 

Com esse fundamento, cinco deputados 

federais do Partido dos Trabalhadores 

(PT) ingressaram com uma ação popular 

para pedir o ressarcimento pelos danos 

causados pela atuação de Sergio Moro 

enquanto juiz. 

 

O pedido lista as condutas de Moro que 

feriram o respeito aos limites legais e 

afrontaram o princípio da 

imparcialidade. Para começar, o então 

juiz autorizou a interceptação e 

monitorou conversas telefônicas de um 

escritório de advocacia, com o claro 

objetivo de "bisbilhotar" e saber 

antecipadamente a estratégia defensiva. 

 

Além disso, determinou uma 

"espetaculosa" condição coercitiva de 

alguém que jamais deixou de atender às 

intimações judiciais, mediante o uso de 

um "aparato militar cinematográfico" e 

com a evidente finalidade de abalar a 

imagem do réu e sua presunção de 

inocência. 

 

O então juiz ainda deu publicidade a 

conversas telefônicas com o nítido fim 

de convulsionar a sociedade e as 

instituições em favor do impeachment 

de uma Presidenta legitimamente eleita, 

e contra o partido então governista. 

 

A peça ainda lembra o episódio em que 

Moro, sem jurisdição e de férias, atuou 

para manter preso o ex-presidente Lula, 

cuja soltura havia sido determinada por 

órgão jurisdicional hierarquicamente 

superior. 

 

Ao mesmo tempo em que perseguia 

Lula, narram os deputados, Moro 

recebeu convite para integrar o governo 

de Jair Bolsonaro, seu antagonista 

político; deu publicidade a anexos de 

delação premiada para prejudicar Lula; 

e, logo depois, aceitou convite para 

chefiar o Ministério da Justiça no 

governo de Bolsonaro. 

 

Depois de ter deixado o governo, 

prossegue a inicial, Moro foi contratado 

para trabalhar em empresa de 

consultoria responsável, dentre outros, 

pela recuperação judicial de empresas 

direta e indiretamente prejudicadas por 

atos que praticou enquanto juiz. 

 

Além disso, lançou-se como candidato à 

Presidência da República "com base na 

fama e no capital político adquirido por 

sua atuação enquanto magistrado". 

Tudo isso, finaliza o pedido, praticado 

em manifesta contrariedade às balizas 

normativas e jurisprudenciais que 

delineiam a garantia constitucional do 

juiz natural. 
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Prejuízo ao erário 

 

A defesa dos deputados afirma que os 

prejuízos causados pela atuação de 

Moro na finada "lava jato" superaram 

em muito a alardeada devolução de 

recursos aos cofres públicos, oriunda 

principalmente de acordos de delação 

premiada. 

 

"A sanha persecutória do magistrado 

condutor da “Lava Jato” atrofiou as 

cadeias produtivas dos setores de óleo e 

gás e construção civil, reduzindo-as a 

uma fração ínfima do que subsistia 

anteriormente. As obras de 

infraestrutura — que outrora eram a 

alavanca de geração de empregos, 

ampliação de investimentos e formação 

de demandas — foram paradas, 

provocando os nocivos efeitos sociais do 

desemprego no país", afirma a inicial. 

 

O pedido cita um estudo de William 

Nozaki e Rosa Maria Marques, para o 

Instituto de Estudos Estratégicos de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(Ineep), que estima que a operação 

gerou um déficit de R$ 142,6 bilhões — 

três vezes mais prejuízo econômico do 

que o valor que a própria "lava jato" 

avalia ter sido perdido com a corrupção. 

 

Outra pesquisa, do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) em parceria 

com a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), estimou que a operação ceifou 

mais de 4,4 milhões de empregos, entre 

os setores de construção, comércio, 

pecuária, agricultura, extração de 

petróleo e gás e serviços doméstico, 

entre outros. 

 

Em um cálculo consolidado de vários 

estudos, a ação popular chega à 

estimativa de que a "lava jato" fez com 

que o setor de construção civil e a 

Petrobras deixassem de investir, em 

quatro anos, mais de R$ 172 bilhões. 

 

O total de empregos perdidos para a 

"lava jato" foi de 4,4 milhões, segundo 

essas estimativas; em impostos, deixou-

se de arrecadar R$ 47 milhões; a perda 

de massa salarial teria sido de R$ 85,7 

milhões; e para a Previdência e o FGTS, 

o prejuízo foi de R$ 20,2 milhões. 

 

As perdas coletivas à economia 

brasileira representaram 3,6% do 

Produto Interno Bruto (PIB) no período 

compreendido entre 2014-2017, 

segundo o estudo do Dieese. A 

recuperação de R$ 4,3 bilhões aos cofres 

públicos, alardeada pelo Ministério 

Público Federal, é irrisória em 

comparação, afirmam os deputados. 

 

Ressarcimento 

 

Diante da existência de "inúmeras 

condutas incontestáveis pela via judicial, 

pois praticadas à margem do sistema 
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legal", é necessário que a Justiça declare 

a nulidade dos atos lesivos à moralidade 

da administração que foram praticados 

por Moro, afirma a peça. 

 

O dano causado ao erário é presumido, 

argumenta a inicial, e independe da 

juntada de provas. "A lesividade ao 

patrimônio do Estado é presumida (in re 

ipsa). Ou seja, o prejuízo ao erário se dá 

a partir da mera violação dos princípios 

constitucionais pelo agente público". 

 

Assim, a ação popular pede que Moro 

seja condenado a ressarcir os prejuízos 

causados ao Estado por sua atuação, em 

valores que devem ser calculados na 

liquidação da sentença. Também pede 

que a responsabilização pessoal de Moro 

leve em conta que a mesma autoridade 

que praticou os atos que causaram 

prejuízo ao Estado depois se beneficiou 

desses mesmos atos, direta ou 

indiretamente. 

 

Também pede que sejam catalogados na 

decisão os atos que foram praticados em 

ofensa à legalidade, à impessoalidade e à 

moralidade; e que "as formidáveis 

perdas e danos suportados pelo 

interesse público" sejam consideradas 

resultantes das "ilegalidades, desvios e 

iniquidades" perpetradas por Moro. 

 

Por fim, pede que, em sede de liquidação 

de sentença, seja determinada uma 

apuração pericial ampla, capaz de 

"aquilatar a dimensão das lesões graves 

e irreparáveis à economia nacional e, 

consequentemente, ao patrimônio das 

pessoas jurídicas de direito público 

declinadas nesta petição". 

 

A ação popular foi apresentada à 2ª Vara 

Federal Cível da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, uma vez que o prejuízo 

causado contra a União atrai a 

competência do juízo do DF.  

 

A ação popular é assinada pelos 

advogados Marco Aurélio de 

Carvalho, Fabiano da Silva Santos, 

Lenio Luiz Streck, Weida 

Zancaner, Caroline Proner, Pedro 

Estevam Serrano, Gisele 

Guimarães Cittadino, Juvelino 

Strozake, Luciano Rollo Duarte, 

Larissa Ramina Reinaldo Santos 

de Almeida, Maíra Calidone 

Recchia Bayod, Álvaro Luiz 

Travassos de Azevedo Gonzaga, 

Marco Antônio Riechelmann 

Júnior, Luis Henrique Pichini 

Santos, Lucas Bortolozzo 

Clemente, Matheus Rodrigues 

Correa da Silva e Alfredo Ermírio 

de Araújo Andrade. 

 

Clique aqui para ler a inicial 

Ação Popular 1025482-

78.2022.4.01.3400 

  

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

27/acao-moro-seja-obrigado-ressarcir-

prejuizos-lava-jato  
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https://www.conjur.com.br/dl/acao-popular-ressarcimento-moro.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-27/acao-moro-seja-obrigado-ressarcir-prejuizos-lava-jato
https://www.conjur.com.br/2022-abr-27/acao-moro-seja-obrigado-ressarcir-prejuizos-lava-jato
https://www.conjur.com.br/2022-abr-27/acao-moro-seja-obrigado-ressarcir-prejuizos-lava-jato


30 

 

 

Cerceamento de defesa 
reconhecido em rescisória 
impõe retorno do processo 
 
27 de abril de 2022, 10h50 
 
O mesmo juízo que julgou uma causa é 

responsável por rejulgá-la em caso de 

ação rescisória. No entanto, os autos 

devem retornar para correção do vício se 

ficar reconhecida a nulidade de algum 

ato processual que tenha culminado em 

cerceamento de defesa. 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça 

determinou o retorno de um processo à 

origem para que proceda a novo 

julgamento da apelação, após o 

reconhecimento de nulidade na 

intimação do advogado de uma das 

partes. 

 

A ação rescisória apontou nulidade 

porque a intimação para o julgamento 

da apelação foi feita em nome de 

advogado que havia falecido, o que 

impediu a apresentação de memoriais e 

a realização de sustentação oral na 

sessão. 

 

O 1º Grupo de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) 

julgou a ação rescisória procedente e, na 

sequência, proferiu novo julgamento do 

recurso de apelação, negando-lhe 

provimento. No recurso especial ao STJ, 

a parte autora da rescisória sustentou 

que a corte estadual deveria ter 

devolvido o processo à câmara julgadora 

para nova análise da apelação, após a 

devida intimação. 

 

Rejulgamento incompatível 

 

O relator, ministro Villas Bôas Cueva, 

lembrou que, conforme o artigo 

974, caput, do Código de Processo 

Civil (CPC), sendo procedente o pedido 

da ação rescisória, "o tribunal rescindirá 

a decisão, proferirá, se for o caso, novo 

julgamento e determinará a restituição 

do depósito a que se refere o inciso II 

do artigo 968". 

 

Segundo o ministro, a doutrina ensina 

que o julgamento de mérito da ação 

rescisória pelo órgão colegiado do 

tribunal normalmente compreende duas 

etapas: o juízo rescindente, que 

corresponde à desconstituição do 

julgado; e o juízo rescisório, que diz 

respeito ao novo julgamento da 

demanda. 

 

Em nome do princípio da economia 

processual, explicou, a competência 

para o rejulgamento da causa, em regra, 

é do mesmo órgão que proferiu o juízo 

rescindente, não havendo espaço em tal 

situação para se falar em supressão de 

instância. 

 

"A regra cede, contudo, nos casos em 

que o pronto rejulgamento da causa pelo 

mesmo órgão julgador é incompatível 

com a solução dada ao caso, como, por 

exemplo, nas hipóteses de 

reconhecimento da incompetência 

absoluta ou nos casos de declaração de 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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nulidade de algum ato jurídico que 

precisa ser renovado", disse. 

 

Erro dobrado 

 

O ministro observou que, da mesma 

forma, sendo verificada a nulidade de 

algum ato processual gerador de 

cerceamento de defesa, é imperativo o 

retorno dos autos para a correção do 

vício, com o posterior prosseguimento 

regular do processo, sob pena de o 

tribunal incorrer no mesmo erro que 

levou à rescisão do julgado. 

 

No caso em análise, o relator verificou 

que a ação rescisória apontou a nulidade 

da intimação do advogado de uma das 

partes para o julgamento da apelação. 

 

"O vício de nulidade do ato 

impossibilitou a parte de exercer o seu 

direito de defesa", avaliou Villas Bôas 

Cueva, acrescentando que, "a despeito 

disso, o tribunal local passou a rejulgar 

diretamente a causa sem proceder à 

renovação da intimação, que considerou 

indispensável, incidindo no mesmo erro 

que culminou com a rescisão do julgado 

por cerceamento do direito de 

defesa". Com informações da assessoria 

de imprensa do Superior Tribunal de 

Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.982.586 

 
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
27/cerceamento-defesa-processo-
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STF: Empate adia decisão 
sobre fundo de aposentadoria 
da Petrobras 
 
1ª turma analisa competência para 
julgar pedido de indenização de um ex-
trabalhador da Petrobras que alegou ter 
sofrido prejuízos devido a descontos 
feitos no fundo de aposentadoria da 
empresa. 
 
terça-feira, 26 de abril de 2022 
 
Empate na 1ª turma do STF adiou 

julgamento que analisa de quem é a 

competência para julgar pedido de 

indenização de um ex-trabalhador da 

Petrobras que alegou ter sofrido 

prejuízos devido a descontos feitos no 

fundo de aposentadoria da empresa. O 

caso foi suspenso para aguardar a 

convocação de ministro que substituirá 

o ministro Luís Roberto Barroso. 

 

As ministras Cármen Lúcia (relatora) 

e Rosa Weber, entenderam que o caso 

trata de ação indenizatória, motivo pelo 

qual cabe a Justiça do Trabalho 

julgar. Enquanto os ministros Dias 

Toffoli e Alexandre de 

Moraes concluíram que o caso trata 

sobre benefício de previdência privada, 

competência exclusiva da Justiça 

Comum.  

 

 
Cármen suspende julgamento que trata 

sobre competência de ação de 

indenização referente ao 

Petros.(Imagem: Carlos 

Moura/SCO/STF) 

 

Consta nos autos que no ano de 2015, 

a Petrobras teve um déficit de R$ 27 

bilhões acumulado por supostos atos 

ilícitos de prepostos da empresa. Na 

ocasião, para quitação dos valores 

a empresa criou um PED - Plano de 

Equacionamento do Déficit. Devido ao 

ocorrido, um trabalhador, ex-

funcionário da Petrobras, pleiteou o 

recebimento de indenização por danos 

materiais e morais devido aos 

prejuízos em razão dos descontos feitos 

em sua aposentadoria (Petros). 

 

Na origem, o TRT-21 declarou a 

competência da Justiça do Trabalho 

para julgar a questão referente à 

indenização do trabalhador. 

Inconformada, a Petrobras recorreu da 

decisão sustentando que questões de 

direito previdenciário devem ser 

julgadas pela Justiça Comum, como 

previsto em repercussão geral firmado 

no RE 586.453. 

 

Competência do Trabalho 

 

Ao analisar o caso, a ministra Cármen 

Lúcia, relatora, destacou que o 

argumento de violação da repercussão 

geral estabelecida pelo RE 586.453 

versa sobre complementação de 

aposentadoria. Pontuou, todavia, que o 

caso em tela trata de ação indenizatória, 

motivo pelo qual entendeu que é caso 

da Justiça do Trabalho julgar a 

demanda. 

 

"Na espécie, a controvérsia 

estabelecida na origem não versa 

sobre complementação de 

aposentadoria, tratando-se de ação 

indenizatória contra a instituição de 

previdência privada. Ao decidir pela 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2616941
https://www.migalhas.com.br/
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competência da Justiça do Trabalho, a 

autoridade reclamada estabeleceu essa 

distinção entre o caso concreto e a tese 

de repercussão geral apontada nessa 

reclamação, pelo que inexiste 

teratologia na decisão reclamada." 

 

Segundo a relatora, ao decidir pela 

competência da Justiça do Trabalho o 

trabalhador estabeleceu distinção entre 

o caso concreto e a tese de repercussão 

geral apontada pela Petrobras, 

inexistindo, portanto, ilegalidade ou 

teratologia na decisão reclamada.  

 

Nesse sentido, a relatora negou o 

recurso para manter o julgamento da 

ação na Justiça do Trabalho. A ministra 

Rosa Weber acompanhou o 

entendimento da relatora. 

 

Competência comum 

 

O ministro Dias Toffoli inaugurou 

entendimento divergente ao destacar 

que a demanda não trata sobre 

discussão de emprego, mas, sim, ao 

benefício de previdência privada. O 

ministro asseverou que, de acordo 

com o tema 190 do STF, o processo 

deve ser encaminhado e julgado na 

Justiça Comum. 

 

"Não descaracteriza a competência da 

Justiça Comum o fato de a beneficiária 

da decisão reclamada ter postulado a 

demanda contra a Petrobras, sua 

antiga empregadora. Embora detenha 

a qualidade de ex-empregadora, ainda 

se encontra como instituidora, gestora 

e patrocinadora do fundo de 

previdência complementar." 

 

Diante disso, o ministro deu 

provimento ao agravo para cassar a 

decisão reclamada e declarar a 

competência da Justiça Comum. O 

ministro Alexandre de Moraes 

acompanhou a divergência. 

 

O julgamento foi suspenso para 

aguardar convocação de ministro para 

substituir o ministro Luís Roberto 

Barroso.  

 

 Processo: RCL 50.839 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/364730/stf-empate-adia-decisao-
sobre-fundo-de-aposentadoria-da-
petrobras  
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Parlamentares processam 
Moro por atos lesivos ao 
patrimônio público 
 
"É chegada a hora de Moro reparar a 
sociedade por condutas ao patrimônio 
público e à moralidade administrativa", 
dizem os parlamentares. 
 
quarta-feira, 27 de abril de 2022 
 
Os deputados Rui Falcão, José 

Guimarães, Natália Bonavides, Paulo 

Pimenta, Erika Kokay ingressaram 

nesta quarta-feira, 27, com ação 

popular na Justiça Federal com pedido 

de reparação e ressarcimento ao erário 

público contra o ex-juiz Federal Sergio 

Moro por suas condutas atentatórias ao 

patrimônio e à moralidade 

administrativa, as quais tiveram 

severos impactos na economia do país e 

em sua estabilidade democrática e 

institucional. 

 

 
Parlamentares processam Moro por 

atos lesivos ao patrimônio 

público.(Imagem: Mateus 

Bonomi/Agif/Folhapress) 

 

Na ação, os parlamentares pedem 

reparação por atos perpetrados por 

agente público que subverte a 

normalidade institucional em seu 

próprio proveito, despedindo-se de 

deveres funcionais inafastáveis do 

respectivo cargo público. 

 

De acordo com o pedido, 

Moro "utilizou-se de sua posição de 

magistrado para perseguir seus 

desafetos políticos e abusar da 

autoridade que gozava para 

impulsionar um verdadeiro projeto 

pessoal, trazendo prejuízos de toda 

sorte ao país. O conflito de interesses 

foi a marca de sua atuação pública ao 

longo dos últimos anos". 

 

"É chegada a hora de o ex-juiz, ex-

ministro e agora pré-candidato Sérgio 

Moro reparar a sociedade por suas 

condutas atentatórias ao patrimônio 

público e à moralidade administrativa, 

as quais tiveram severos impactos na 

economia do país e em sua estabilidade 

democrática e institucional." 

 

A ação popular é assinada pelos 

advogados: Marco Aurélio de Carvalho, 

Fabiano da Silva Santos, Lênio Luiz 

Streck, Weida Zancaner, Caroline 

Proner, Pedro Estevam Serrano, Gisele 

Guimarães Cittadino, Juvelino 

Strozake, Luciano Rollo Duarte, Larissa 

Ramina, Reinaldo Santos de Almeida, 

Maíra Calidone Recchia Bayod, Álvaro 

Luiz Travassos de Azevedo Gonzaga, 

Marco Antônio Riechelmann Júnior, 

Luis Henrique Pichini Santos, Lucas 

Bortolozzo Clemente, Matheus 

Rodrigues Correa da Silva, Alfredo 

Ermírio de Araújo Andrade, Guilherme 

Marchioni, Roberto Tardelli, Gisele 

Ricobom e Priscila Pamela dos Santos. 

  

O coordenador do Grupo Prerrogativas, 

advogado Marco Aurélio de Carvalho, 

afirmou que "a pretexto de combater a 

corrupção Moro corrompeu nosso 

sistema de justiça e deixou no país um 

rastro luminoso de destruição e de 

miséria, com milhares de desempregos 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/sergio-moro
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/sergio-moro
https://www.migalhas.com.br/
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e prejuízos incalculáveis. Deve, 

portanto, responder pelos crimes que 

cometeu à frente da Lava Jato". 

 

 Processo: 1025482-

78.2022.4.01.3400 

 

Leia a íntegra da ação. 

 

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

/364775/parlamentares-processam-

moro-por-atos-lesivos-ao-patrimonio-

publico  

 

Retorne ao índice 
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TJ/RS aplica IPCA-E ao invés 
do IGP-M em correção de 
indenização 
 
O efeito prático da decisão é que a 
correção de valores ocorrerá por um 
índice mais ameno. 
 
quarta-feira, 27 de abril de 2022 
 
A 12ª câmara Cível do TJ/RS 

determinou a substituição do índice de 

correção em uma ação indenizatória, 

abandonando o IGP-M e optando pelo 

IPCA. A alteração atende ao pedido de 

uma empresa de calçados em um 

processo envolvendo danos morais. 

 

O efeito prático da decisão é que a 

correção de valores ocorrerá por um 

índice mais ameno. Em 12 meses, o 

IGP-M acumula alta de 14,77%, 

enquanto o IPCA sobe 10,38%. 

 

 
TJ/RS aplica IPCA-E ao invés do IGP-

M em correção de 

indenização.(Imagem: Freepik) 

 

O caso 

 

O autor ajuizou ação para 

desconstituição de dívida cumulada 

com pedido indenizatório contra uma 

indústria de calçados. Ele disse que foi 

surpreendido com o protesto de 

duplicatas relativas a uma negociação 

cancelada com a ré. 

Sobreveio a sentença que condenou a 

empresa ao pagamento de R$ 5 mil de 

danos morais, a ser corrigido pelo IGP-

M. Desta decisão a indústria recorreu 

ao TJ/RS e pugnou pela alteração do 

índice de correção para o IPCA, que 

representaria melhor a inflação oficial 

do país. 

 

O pedido foi acolhido pelo relator, 

desembargador Luiz Pozza, que fixou 

que o valor deve ser corrigido pelo 

IPCA-E desde a data do presente 

acórdão. 

 

O colegiado também atendeu ao pedido 

autoral e majorou a indenização para 

R$ 9 mil. 

 

O Tribunal gaúcho é uma exceção entre 

os principais do país no uso do IGP-M. 

Em São Paulo e na Bahia, por exemplo, 

as Cortes adotam como padrão o INPC. 

No Paraná, prevalece o IPCA. "Em 

algumas decisões monocráticas, o 

TJ/RS chegou a acatar mudanças no 

indicador, mas nunca eram aceitas 

pelas câmaras", explica a 

advogada Spader, do 

escritório Carpena Advogados, que atua 

no caso. "Desta vez, a decisão foi 

unânime em favor da mudança", 

acrescenta. 

 

 Processo: 5002209-

30.2020.8.21.0086 

 

Veja o acórdão. 

 

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

/364744/tj-rs-aplica-ipca-e-ao-inves-

do-igp-m-em-correcao-de-indenizacao  

 
Retorne ao índice 
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A graça, a doutrina e o caso 
Daniel Silveira 
 
Concessão de um indulto individual 
antes do trânsito em julgado estaria 
apta a manter efeitos da condenação? 
 
DAVID SOBREIRA 
ANTÔNIO RODOLFO FRANCO 
MOTA VELOSO 
26/04/2022 16:27 
 

O deputado federal Daniel Silveira 

(PTB-RJ). Crédito: Maryanna 

Oliveira/Câmara dos Deputados 

 

Antes de tudo, uma breve 

contextualização. Na última quarta-feira 

(20), o Supremo Tribunal Federal 

(STF) condenou o deputado 

federal Daniel Silveira a uma pena de 

mais de oito anos pela prática dos crimes 

de tentativa de impedir o livre exercício 

dos poderes e coação em processo 

judicial. Esse caso é, sem dúvidas, 

extremamente peculiar, não só em razão 

da condenação de um congressista no 

exercício do mandato a uma pena 

elevada, mas também por aplicar efeitos 

secundários graves, como a perda do 

mandato e a suspensão dos direitos 

políticos. 

 

Há, além disso, a questão da possível 

violação ao sistema acusatório, uma vez 

que o Inquérito que apurou os atos de 

Daniel Silveira foi presidido por 

Alexandre de Morais, que cumulava, a 

um só tempo, a posição de ministro 

relator e, também, de vítima no 

processo. 

 

Durante sua live semanal, o presidente 

da República anunciou a concessão 

de graça, por meio do Decreto de 21 de 

abril de 2022, ao deputado federal. 

Doutrinadores, de imediato, publicaram 

em suas redes sociais uma série de 

argumentos contra o ato; tais posições 

serão o objeto de debate deste artigo. 

 

Primeiramente, tratemos do argumento 

que aponta a existência de vício 

decorrente da concessão ter 

ocorrido antes do trânsito em julgado da 

sentença condenatória. A resposta, 

nesse caso, pode ser encontrada na 

própria jurisprudência do STF, que, em 

mais de uma 

oportunidade [1], [2] reconheceu que 

concessão de indulto não reclama o 

trânsito em julgado. 

 

Em seguida surge uma reflexão que tem 

direta conexão com a alegação acima. 

Trata-se de um ponto consolidado na 

jurisprudência que merece atenção: 

segundo o entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) na 

sua súmula 631, a graça atingiria apenas 

a pena, tornando-a inaplicável, mas não 

alcançaria os seus efeitos secundários. 

Assim, a perda do mandato e a 

suspensão dos direitos políticos 

subsistiriam. Sobre esse argumento, 

indaga-se: estaria a concessão de um 

indulto individual (graça), antes do 

trânsito em julgado de sentença 

condenatória, apta a manter os efeitos 

da condenação? 

 

https://www.jota.info/autor/david-sobreira
https://www.jota.info/autor/antonio-rodolfo-franco-mota-veloso
https://www.jota.info/autor/antonio-rodolfo-franco-mota-veloso
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/daniel-silveira
https://www.jota.info/stf/do-supremo/rede-sustentabilidade-questiona-no-stf-perdao-de-bolsonaro-a-daniel-silveira-22042022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/rede-sustentabilidade-questiona-no-stf-perdao-de-bolsonaro-a-daniel-silveira-22042022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-graca-a-doutrina-e-o-caso-daniel-silveira-26042022#_ftn1
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-graca-a-doutrina-e-o-caso-daniel-silveira-26042022#_ftn2
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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A resposta passa, inicial e 

necessariamente, pela verificação da 

natureza da graça. Em seu artigo 107, 

III, o Código Penal elenca esse instituto 

entre as causas extintivas de 

punibilidade, mas não a regula para 

além disso. A Lei de Execução Penal (Lei 

7.210/84), por sua vez, assume a tarefa 

de forma simples, delineando o 

procedimento que deverá ser observado 

para aplicação do indulto, porém sem 

estabelecer qualquer tipo de limitação, 

como, por exemplo, se o momento para 

sua concessão pode ocorrer antes ou 

depois do trânsito em julgado. 

 

Esse detalhe é de grande importância 

para a questão, pois, caso permaneça o 

posicionamento de que é possível a 

concessão do indulto antes do trânsito 

em julgado, deve-se observar que a 

extinção da punibilidade deve ser 

declarada pelo Juízo, uma vez que o 

processo não mais poderá mais 

subsistir. Assim, extinta a punibilidade, 

não haverá trânsito em julgado da 

sentença condenatória, requisitos 

essenciais à adoção de qualquer efeito 

penal, seja a aplicação de qualquer das 

modalidades de pena, seja a adoção dos 

efeitos secundários da condenação. 

 

Outro argumento trazido ao debate foi 

de que o ato caracterizaria um crime de 

responsabilidade em duas hipóteses 

diferentes (Lei do Impeachment): 1) 

artigo 12, I (impedir, por qualquer meio, 

o efeito dos atos, mandados ou decisões 

do Poder Judiciário); e 2) artigo 6º, 5 

(opor-se diretamente e por fatos ao livre 

exercício do Poder Judiciário, ou obstar, 

por meios violentos, ao efeito dos seus 

atos, mandados ou sentenças). 

 

Sobre tais teses, é importante ressaltar 

que a graça é uma prerrogativa 

estabelecida pelo Poder Constituinte 

Originário. Trata-se de instrumento 

inserido na lógica dos checks and 

balances, podendo, inclusive, ser 

enxergado como uma exceção ao Poder 

Judiciário. Diante disso, ainda que o 

instituto possa não ser visto com bons 

olhos em razão de suas origens 

absolutistas, é importante reconhecer 

que estamos diante de uma escolha 

legítima — e democrática — do 

constituinte. Dessa forma, não nos 

parece possível exigir responsabilização, 

por via de um instrumento jurídico-

político, pelo exercício de um poder 

constitucionalmente 

garantido. Vale ressaltar que, certa 

feita, o próprio presidente se valeu de 

argumento semelhante, quando, falando 

aos apoiadores, alegou que não poderia 

vetar a Lei Orçamentária — uma 

prerrogativa constitucional — sob pena 

de incorrer em crime de 

responsabilidade. 

 

Há nessa tese, contudo, um argumento 

de realpolitik subjacente, é dizer, o 

reconhecimento implícito de que o 

Congresso poderia, se assim desejasse, 

optar por reconhecer o fato como um 

crime de responsabilidade, o que 

representaria, no caso, o exercício de um 

juízo jurídico-político pelo Legislativo. 

Custamos a acreditar, entretanto, que 

aqueles que defendam o enquadramento 

na Lei de Impeachment estejam 

advogando uma tese que garantiria ao 

Parlamento o poder de realizar 

interpretações tão alargadas. 

 

Soma-se aos argumentos contra a 

concessão da graça a alegação de outro 

vício, decorrente, dessa vez, da 

justificativa — sem necessidade — feita 

pelo presidente, segundo o qual o ato 

estaria sendo implementado em razão 

de uma interpretação errada emitida 

pelo STF, a quem caberia a “última” 

palavra sobre a Constituição. Sobre esse 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
https://www.jota.info/stf/do-supremo/graca-x-indulto-entenda-o-perdao-dado-por-bolsonaro-a-daniel-silveira-22042022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/graca-x-indulto-entenda-o-perdao-dado-por-bolsonaro-a-daniel-silveira-22042022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/bolsonaro-diz-que-decreto-com-perdao-a-daniel-silveira-e-constitucional-e-sera-cumprido-25042022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/bolsonaro-diz-que-decreto-com-perdao-a-daniel-silveira-e-constitucional-e-sera-cumprido-25042022
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ponto, a teoria constitucional parece 

fornecer boas respostas. 

 

A ideia segundo a qual o Supremo tem a 

última palavra está inserida no contexto 

da discussão sobre qual instituição 

dispõe das melhores condições para 

resolver casos controvertidos. Sustentar 

que o STF detenha essa atribuição 

traduz, simultaneamente, uma posição 

com baixo grau de legitimidade 

democrática e pouco comprometida com 

as teorias constitucionais 

contemporâneas. Explicamos. 

 

Segundo a teoria dos diálogos 

institucionais — já adotada pelo 

Supremo no julgamento da ADI 5105 —, 

que retira seus fundamentos da 

preocupação com a “legitimação das 

atividades realizadas pelos poderes” [3], 

propõe-se, em substituição à tradicional 

leitura da separação de poderes, uma 

formulação de respostas de casos difíceis 

baseada em dois aspectos: 1) “as 

decisões, tomadas em qualquer um dos 

poderes, passam a ter um caráter 

parcialmente definitivo, pois, podem ser 

contestadas em outras instâncias 

públicas”; e 2) “cada espaço de poder 

possui características que o 

potencializam ou o inibem para a 

realização de tomada de decisões”.[4] 

 

No mesmo sentido dispõe 

o departamentalismo, cuja semente foi 

plantada por Andrew Jackson — 

presidente dos Estados Unidos — em sua 

mensagem de veto à prorrogação do 

funcionamento do Banco Nacional 

americano, em 1832.[5] Para essa teoria, 

“não há um intérprete superior da 

Constituição, devendo todos os Poderes 

realizar uma interpretação 

constitucional coordenada”.[6] Ambas as 

teses caminham no sentido de 

reconhecer um argumento cuja 

simplicidade é inversamente 

proporcional à elegância: que a 

Constituição não pertence a um só 

Poder, tampouco que pode por 

quaisquer deles ser sequestrada. 

 

O sentido da Constituição, se a 

preocupação com a sua legitimidade for 

levada em conta, é fruto de 

interpretações intersubjetivas em um 

exercício dialógico. O Executivo, o 

Legislativo e, sobretudo, o próprio povo, 

são titulares tão legítimos da 

interpretação constitucional quanto o 

Judiciário. Não reconhecer, portanto, o 

papel democrático interinstitucional de 

construção dos sentidos da Constituição, 

é optar por um caminho de pouco 

respeito ao próprio povo, de quem 

emana todo o poder. 

 

Mais sensato — e mais coerente com a 

própria jurisprudência do STF — seria 

advogar a tese da teoria dos motivos 

determinantes. Aqui, contudo, também 

existem questões que precisam ser 

enfrentadas para a aplicação de teoria. 

Primeiro seria necessário admitir o 

problema que existe em permitir que o 

mesmo tribunal que condenou o réu 

possa analisar o indulto que o 

beneficiará. Em segundo, e não menos 

importante, é inescapável o 

reconhecimento da ampla 

discricionariedade de natureza política 

conferida ao ato. 

 

O que se tem enxergado, diante desse 

imbróglio, é uma tentativa de 

colonização da política pelo Direito. O 

ato de concessão de graça, enquanto 

instituto de natureza política — e com 

alto grau de discricionariedade —, segue 

sendo atacado por meio de argumentos 

que se recusam a enfrentar esse fato. 

Não se está, aqui, a defender uma 

prerrogativa instrumentalizada de 

maneira absolutista. A graça possui 

requisitos e limites, tanto 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-graca-a-doutrina-e-o-caso-daniel-silveira-26042022#_ftn3
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constitucionais quanto 

infraconstitucionais. Contudo, o seu 

mecanismo de controle por excelência é 

irremediavelmente político, qual seja, o 

voto. O poder de perdoar continua, 

assim, pertencendo ao povo, que vai 

julgar o presidente dentro da seara 

política. 

 

A realidade é que o Direito nem sempre 

— talvez na minoria das vezes — vai nos 

brindar com soluções satisfatórias. A 

não ser que estejamos confortáveis com 

o aprofundamento da crise político-

jurídica que tomou conta do Brasil na 

última década, não podemos admitir 

que as repostas para problemas de 

natureza política sejam obtidas do 

processo de colonização da política pelo 

direito. 

 
[1] BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. HC 87.801. Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, j. 02 maio 2006. 

 
[2] BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. HC 105.022. Rel. Min. 

Cármen Lúcia, j. 12 abr. 2011. 

 
[3] CLÈVE, Clèmerson Merlin; 

LORENZETTO, Bruno Meneses. 

Diálogos institucionais: estrutura e 

legitimidade. Revista de 

Investigações Constitucionais, 

Curitiba, v. 2, n. 3, p. 183-206, set./dez. 

2015, p. 184. Disponível 

em: https://www.scielo.br/j/rinc/a
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?lang=pt. Acesso em: 18 abr. 2022. 
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Este artigo foi elaborado dentro da 

proposta dos integrantes da área 

tributária de Pinheiro Neto Advogados 

de contribuir com o debate público que 

foi iniciado com a instalação da 

comissão de juristas responsáveis 

por elaborar anteprojetos de 

proposições legislativas que dinamizem, 

unifiquem e modernizem o processo 

administrativo e tributário nacional. 

 

Entre os temas que estão sob análise da 

comissão, instituída pelo Ato Conjunto 

n.º 1/2022 dos presidentes do Senado e 

do Supremo Tribunal Federal (STF), 

encontra-se aquele que se refere ao 

recolhimento e ao controle de 

arrecadação das custas no processo 

judicial. 

 

Previstas no §2º do artigo 98 da 

Constituição Federal, as custas 

processuais são, em regra, os valores 

devidos à União, aos estados e ao 

Distrito Federal como remuneração pelo 

uso dos serviços judiciários por eles 

prestados no âmbito de suas respectivas 

jurisdições, ressalvados os casos nos 

quais se concede, na forma da lei, 

gratuidade àquele que se vale da tutela 

do Poder Judiciário. 

 

No que tange aos valores devidos à 

União, as custas decorrentes de serviços 

prestados 1) pelo STF são regidas por 

Resolução do próprio tribunal, 2) pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), na 

forma da Lei 11.636/2007 e 

regulamentações, e 3) pela Justiça 

Federal de primeiro e segundo graus, na 

forma da Lei 9.289/1996 e 

regulamentações. 

 

Ainda que as discussões originalmente 

iniciadas fora da Justiça Federal, no 

âmbito de competência dos estados e do 

Distrito Federal, possam chegar ao STF 

e/ou ao STJ, as custas devidas à União 

pelos serviços prestados por estes 

tribunais superiores são as mesmas, na 

forma da legislação já citada. 

 

Nesse contexto, temos até aqui três 

regramentos distintos coexistindo para 

reger a remuneração, via custas, pelo 

uso dos serviços judiciários. Cada um 

aplicável em seu respectivo âmbito de 

competência e, pois, administrável do 

ponto de vista daqueles que precisam se 

valer da prestação de serviços jurídicos 

pelo Judiciário. 

 

A complexidade, contudo, torna-se 

muito maior quando tratamos do 

regramento do regime de custas a ser 

https://www.jota.info/autor/eduardo-carvalho-caiuby
https://www.jota.info/autor/rodrigo-de-sa-giarola
https://www.jota.info/autor/gabriel-paolone-penteado
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/custas-processuais-e-a-proposta-de-revisao-27042022#respond
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/revisao-do-processo-administrativo-e-tributario-propostas-para-o-debate-publico-11042022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/revisao-do-processo-administrativo-e-tributario-propostas-para-o-debate-publico-11042022
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/superior-tribunal-de-justica
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11636.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9289.htm
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


42 

 

observado quando se demanda a 

prestação de serviços do Judiciário no 

âmbito dos estados e do Distrito Federal. 

Isso porque nos deparamos com 27 

regramentos distintos, nem sempre 

acessíveis em suas atualizações e com 

critérios de apuração e pagamento não 

uniformes. 

 

Em matéria tributária, especialmente 

nos litígios relacionados aos tributos que 

incidem sobre o consumo (ICMS no 

âmbito estadual e ISS no âmbito 

municipal), a necessidade de os 

contribuintes irem a juízo para 

solucionar conflitos em várias 

jurisdições distintas é uma realidade. 

Lidar com a complexidade de normas 

que hoje regem o recolhimento das 

custas nessas diversas jurisdições é uma 

efetiva dificuldade e causa de muitos 

transtornos. 

 

Sendo as custas um pré-requisito para a 

prática de inúmeros atos processuais, a 

apresentação ao Judiciário das custas 

devidas, efetiva e regularmente pagas, 

exige: 

 

1. a correta identificação do 

ato processual que será 

requerido; 

2. a consulta e a identificação 

da legislação/tabela de 

custas aplicável em cada 

jurisdição; 

3. a apuração e o correto 

preenchimento da guia 

própria que será utilizada 

para pagamento das custas 

devidas; 

4. a emissão e o pagamento da 

guia. 

 

A correta apuração e o recolhimento das 

custas devidas são tão relevantes que há 

na legislação processual vigente regras 

que obstam o regular processamento e a 

apreciação de petições iniciais e/ou 

recursos quando as custas não tenham 

sido apuradas e recolhidas de forma 

correta, pondo em risco o próprio direito 

que no processo se discute. 

 

Possíveis alterações legislativas 
 
Nesse contexto, uma medida que pode 

ser avaliada e implementada pela 

comissão de juristas é a tentativa de 

unificar as regras de apuração e 

recolhimento das custas processuais, ao 

menos no que tange às principais. 

 

Considerando que o artigo 22, inciso I, 

da Constituição Federal atribui à União 

competência privativa para legislar 

sobre direito processual, poderiam ser 

regulamentadas na Seção III, do 

Capítulo II, do Título I, do Livro III, da 

Lei 13.105/2015 (Código de Processo 

Civil), diretrizes básicas aplicáveis às 

custas processuais. 

 

Essas diretrizes, que postas no CPC 

seriam de observância obrigatória no 

âmbito da União, dos estados e do 

Distrito Federal, deveriam estabelecer 

um mínimo de uniformidade e 

segurança jurídica sobre o tema, com 

indicação 1) das hipóteses em que as 

principais custas são devidas, 2) dos 

prazos para seu recolhimento e 

apresentação nos autos do processo e 3) 

dos critérios necessários ao seu cálculo 

(preferencialmente com base em 

percentual do valor atribuído à causa e 

com limite que não importe em valor 

excessivamente oneroso e que obste o 

acesso ao Poder Judiciário), apuração e 

pagamento. 

 

Ainda nessa linha, considerando que a 

virtualização dos processos judiciais é 

hoje uma realidade, poderia o 

regramento nacional acima sugerido 

dispor que as custas judiciais devem ser 

sempre emitidas nos sistemas dos 
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respectivos tribunais, na linha do que é 

hoje feito pelo “Sistema de Emissão de 

GRU de Custas e Despesas Judiciais” da 

Justiça Federal da 3ª Região. 

 

Esta seria uma determinação que traria, 

ao menos, segurança jurídica, além de 

simplificação, para um tema que se 

mostra demasiadamente sensível 

quando põe em risco a possibilidade de 

conhecimento e análise do próprio 

direito levado à apreciação do Poder 

Judiciário nos autos do processo. 

 

Conclusão 
 
As considerações acima visam a 

contribuir para o debate público que, 

espera-se, venha a trazer mais 

simplicidade, racionalidade e segurança 

jurídica para as regras do processo 

tributário nacional. 

 

O tema das custas processuais sobre o 

qual a comissão de juristas deve se 

debruçar é de grande relevância. O 

excessivo número de regras que o 

regulamentam em cada jurisdição é algo 

que precisa ser simplificado. É por meio 

dessa simplificação que caminharemos 

para permitir que aqueles que buscam a 

tutela do Poder Judiciário a obtenham 

de forma efetiva, sem o risco de não 

obtê-la por questões que não guardem 

relação direta com o direito nos autos 

discutido. 

 

EDUARDO CARVALHO CAIUBY – 

Sócio da área tributária de Pinheiro Neto 

Advogados 

RODRIGO DE SÁ GIAROLA – 

Consultor da área tributária de Pinheiro 

Neto Advogados 

GABRIEL PAOLONE PENTEADO – 

Associado da área tributária de Pinheiro 

Neto Advogados 
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STJ decide que Lei do Bem não 
poderia ter sido revogada 
antecipadamente 
 
Ministros afastaram desoneração de 
PIS e Cofins sobre as vendas a varejo de 
produtos de informática 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
27/04/2022 07:00 
 
comentários 

Imagem: Pixabay 

 

Os ministros da 1ª turma do Superior 

Tribunal de Justiça 

(STJ) afastaram, por unanimidade, a 

revogação antecipada da alíquota zero 

de PIS e Cofins incidente sobre as 

vendas a varejo de produtos de 

informática. Com isso, os ministros 

deram provimento ao recurso especial 

(REsp 1988364/RN) interposto pela 

empresa B&F Telecomunicações LTDA. 

 

A desoneração foi concedida 

pela Lei do Bem (11.196/05) e deveria 

valer até dezembro de 2018, mas 

foi revogada antes do prazo pela MP 

690/2015 em função da crise 

fiscal que o país atravessava. No recurso, 

o contribuinte argumenta que houve 

ofensa à segurança jurídica e ao direito 

adquirido, tutelados pelo art. 5º, inciso 

XXXVI, da Constituição Federal. 

 

O tribunal de origem, o TRF5, negou o 

pedido da empresa por 

entender que a Lei do Bem concedeu 

apenas um benefício fiscal, desonerando 

o contribuinte, mas não revogou a 

tributação. Assim, a MP 690/2015 teria 

apenas restabelecido a alíquota 

legalmente instituída, não implicando 

assim em qualquer irregularidade. 

 

No STJ, a relatora, ministra Regina 

Helena Costa, no entanto, afirmou que a 

prematura revogação da alíquota zero 

afronta o princípio da segurança 

jurídica. 

 

Esta não foi a primeira decisão da 1ª 

Turma favorável aos contribuintes. Em 3 

de agosto de 

2021, JOTA+Full+List&utm_camp

aign=e6725f829e-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_15

_01_24_COPY_01&utm_medium

=email&utm_term=0_5e71fd639b

-e6725f829e-381988997">o 

colegiado acolheu recurso da 

empresa CIL Comércio de Informática 

LTDA. também para afastar a revogação 

antecipada da Lei do Bem. 

 

Na ocasião, Regina Helena 

observou que a desoneração foi 

concedida a título oneroso, ou seja, 

exigiu uma contrapartida dos 

contribuintes, que, por exemplo, 

precisaram se submeter a preços 

máximos de vendas. 

 

Assim, a revogação antecipada 

contrariaria o artigo 178 do Código 

Tributário Nacional 

(CTN), que prevê que “a isenção, salvo 

se concedida por prazo certo e em função 

de determinadas condições, pode 

ser revogada ou modificada por lei, a 
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qualquer tempo”. Além disso, a Súmula 

544 do Supremo Tribunal Federal (STF) 

define que “isenções tributárias 

concedidas, sob condição 

onerosa, não podem ser livremente 

suprimidas”. 

 

Em junho de 2021, a 1ª Turma já havia 

entendido pela impossibilidade de 

revogação do benefício antecipada

mente, em um julgamento envolvendo 

as redes de lojas Ricardo Eletro, Bom 

Preço e Sir Computadores. 

 

Essas decisões vinculam apenas as 

partes. O tema, no entanto, segue em 

discussão no STJ. A 2ª 

Turma, que também analisa casos de 

direito público, deve julgar processos 

com a mesma temática. Caso o resultado 

seja desfavorável às empresas, a 1ª 

Seção, que reúne os ministros da 1ª e da 

2ª Turma, pode ser acionada para 

pacificação do assunto. 

 

Além disso, em março deste ano, no 

julgamento do RE 1124753, a 2ª 

Turma do STF decidiu que o tema é 

infraconstitucional e, portanto, deve ser 

decidido pelo STJ. 

 

Segundo cálculos da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), o impacto 

da discussão, considerando todos os 

contribuintes potencialmente 

interessados, é de R$ 20,1 bilhões — a 

conta engloba o incremento de 

arrecadação de PIS e Cofins esperado de 

2016 a 2018 com o fim 

antecipado do benefício fiscal. 

 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 
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Brasil 

Mercado eleva projeção do 
PIB em 2022 para 0,65%, 
aponta Boletim Focus 
 
Para 2023, o ponto-médio das 
expectativas para a expansão do 
atividade econômica ficou em 1,00% 
 
Por Felipe Frisch, Valor — São Paulo 
26/04/2022 09h17  Atualizado há 37 
minutos 

 
A mediana das projeções do mercado 

para o crescimento da economia 

brasileira em 2022 ficou em 0,65% 

no Relatório Focus, do Banco Central 

(BC), divulgado nesta terça-feira (26) 

com estimativas coletadas até o fim da 

semana passada. 

 

Para 2023, o ponto-médio das 

expectativas para a expansão do Produto 

Interno Bruto (PIB) ficou em 1,00%. 

Para 2024 e 2025, 2,00%, sem 

alterações nas últimas 19 e 24 semanas, 

respectivamente. 

 

Nesta terça-feira, o BC também publicou 

os relatórios Focus de 1º, 8 e 15 de abril, 

que tiveram suas divulgações suspensas 

pela mobilização dos servidores. A 

mediana das expectativas para o 

crescimento da economia em 2022 foi de 

0,52%, 0,53% e 0,56%, respectivamente, 

vindo de 0,50% no último boletim 

divulgado, em 28 de março. Para 2023, 

manteve-se em 1,30%, depois caiu para 

1,25% e 1,12%. 

 

A economia brasileira cresceu 4,6% em 

2021, informou o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) no 

começo de março. A mediana das 

estimativas do Valor Data apontava para 

uma alta de 4,5%. O PIB do primeiro 

trimestre deste ano será conhecido em 2 

de junho. 

 

IPCA 
 
Já a mediana das projeções para o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) de 2022 ficou em 7,65%. 

Para 2023, ficou em 4,00%. Para 2024, 

3,20%. Para 2025, 3,00%. 

 

Para a taxa básica de juros (Selic), o 

ponto-médio das expectativas ficou em 

13,25% no fim de 2022, 9,00% no de 

2023, 7,50% no de 2024 e 7,00% no de 

2025. 

 

As medianas das expectativas para o 

IPCA nos relatórios Focus de 1º, 8 e 15 

de abril, que tiveram suas divulgações 

suspensas pela mobilização dos 

servidores, foram de 6,97%, 7,43% e 

7,46%, respectivamente, vindas de 

6,86% no último boletim divulgado, em 

28 de março. 

 

Para 2023, manteve-se em 3,80%, 

depois foi para 3,89% e 3,91%. Para 

2024, de 3,20% para 3,12%, 3,20% 

novamente e 3,16%. 

 

Para a Selic deste ano, o ponto-médio 

registrado nos relatórios anteriores 

manteve-se em 13,00% até a semana 

retrasada, quando foi para 13,05%. Para 

2023, manteve-se em 9,00% durante 

todo o período. Para 2024, permaneceu 

em 7,50%. 

 

O Comitê de Política Monetária 

(Copom) do BC elevou a Selic pela nona 

reunião consecutiva, em 1,00 ponto 

percentual, para 11,75% ao ano, no 

segundo encontro do ano, nos dias 15 e 

16 de março. 

 

Para o próximo encontro do BC, nos dias 

3 e 4 de maio, a autoridade monetária 

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
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antevê outro ajuste da mesma 

magnitude. A meta de inflação 

perseguida pelo BC é de 3,50% em 2022, 

3,25% em 2023 e 3,00% em 2024, 

sempre com margem de 1,5 p.p. para 

cima ou para baixo. 

 

Dólar 
 
A mediana das estimativas para o dólar 

no fim deste ano e do próximo ficou em 

R$ 5,00, segundo o Focus. Para 2024, o 

ponto-médio das estimativas para a 

moeda americana ficou em R$ 5,05. 

Para 2025, R$ 5,10. 

 

Nos relatórios Focus de 1º, 8 e 15 de 

abril, as medianas das expectativas para 

o dólar no fim do ano foram de R$ 5,20, 

R$ 5,16 e R$ 5,10, respectivamente, 

vindas de R$ 5,25 no último boletim 

divulgado, em 28 de março. 

 

Para 2023 e 2024, manteve-se em R$ 

5,20 até a semana retrasada, quando 

recuou para R$ 5,15 nos dois casos. 

 

 
— Foto: Edar/Pixabay 

 

Top 5 
 
A mediana das estimativas para o IPCA 

neste ano está em 7,85% entre os 

economistas que mais acertam as 

previsões compiladas pelo BC para o 

relatório Focus, os chamados Top 5, de 

médio prazo. 

 

Para 2023, o ponto-médio das 

expectativas para a inflação oficial 

brasileira ficou em 4,37% entre eles. 

Para 2024 e 2025, 3,50%. 

 

A meta de inflação perseguida pelo BC é 

de 3,50% em 2022, 3,25% em 2023 e 

3,00% em 2024, sempre com margem 

de 1,5 p.p. para cima ou para baixo. 

 

As medianas das expectativas dos Top 5 

de médio prazo para o IPCA no fim do 

ano das semanas encerradas em 1º, 8 e 

15 de abril foram de 6,82%, 7,75% e 

7,75%, respectivamente, vindas de 

6,82% no último dado divulgado, de 25 

de março. Para 2023, manteve-se em 

3,66%, depois foi para 4,30%, 

percentual em que permaneceu até a 

semana retrasada. Para 2024, de 3,23% 

para 3,50%, nos quais se manteve. 

 

A mediana das expectativas nesse seleto 

grupo para o dólar no fim do ano 

manteve-se em R$ 5,20 até o dia 8, 

quando caiu para R$ 5,10 e permaneceu 

até recuar novamente, para R$ 5,05 na 

última sexta-feira. 

 

Para 2023, o ponto-médio dessas 

projeções manteve-se em R$ 5,15, 

recuou para R$ 5,03 em 8 de abril e 

permaneceu nessa cotação até subir para 

R$ 5,13 na última sexta-feira. Para 2024, 

permaneceu em R$ 5,00 em 1º de abril, 

caiu para R$ 4,95 no dia 8 e assim ficou. 

 

As projeções estão disponíveis 

no Sistema Expectativas de 

Mercado, usualmente atualizado pelo 

BC às segundas-feiras, às 9h, após a 

publicação do Focus semanal, 

normalmente às 8h25, com medianas de 

todas as estimativas coletadas pela 

autoridade monetária junto a 

consultorias e instituições financeiras. 

 

 

https://www3.bcb.gov.br/expectativas2/#/consultaSeriesEstatisticas
https://www3.bcb.gov.br/expectativas2/#/consultaSeriesEstatisticas


3 

 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/26/mercado-eleva-projecao-
do-pib-em-2022-para-065percent-
aponta-boletim-focus.ghtml  
 
Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/26/mercado-eleva-projecao-do-pib-em-2022-para-065percent-aponta-boletim-focus.ghtml
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Finanças 

Petróleo opera em alta; 
situação da demanda segue 
no foco dos agentes 
 
Por André Mizutani, Valor — São Paulo 
26/04/2022 09h08  Atualizado há uma 
hora 

 
Os contratos futuros do 

petróleo operam em alta nesta terça-

feira, depois de anotarem perdas de 

mais de 3% um dia antes, quando foram 

pressionados por uma forte valorização 

do dólar e pelos temores relacionados à 

disseminação da covid-19 na China e a 

um possível lockdown em Pequim. 

 

Oo WTI com entrega em junho 

aumentava 0,70%, saindo a US$ 99,23. 

O vencimento do Brent para o mesmo 

mês tinha elevação de 0,88%, cotado a 

US$ 103,22. 

 

Autoridades de saúde chinesas já 

conduziram milhões de testes de covid 

na cidade de Pequim e anunciaram que 

eles serão aplicados em praticamente 

todos os distritos da capital chinesa, 

cobrindo 19,5 milhões dos seus 21,5 

milhões de habitantes. 

 

Os temores são de que a capital chinesa 

seja submetida ao mesmo nível de 

restrições visto em cidades como 

Xangai, que segue na sua quinta semana 

de fechamento. Dezenas de cidades 

chinesas seguem em situação de 

lockdown, com centenas de milhões de 

habitantes confinados em suas casas, 

com acesso limitado a alimentos e 

medicamentos. 

 

O Banco Popular da China (PBoC, o BC 

chinês) prometeu aumentar o apoio à 

economia, tentando tranquilizar os 

mercados financeiros, em meio a uma 

piora da perspectiva de crescimento 

econômico na segunda maior economia 

do mundo devido aos lockdowns. 

 

 
— Foto: Chris Carlson/AP 

 

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

ia/2022/04/26/petroleo-opera-em-

alta-situacao-da-demanda-segue-no-

foco-dos-agentes.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/26/petroleo-opera-em-alta-situacao-da-demanda-segue-no-foco-dos-agentes.ghtml
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https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/26/petroleo-opera-em-alta-situacao-da-demanda-segue-no-foco-dos-agentes.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/26/petroleo-opera-em-alta-situacao-da-demanda-segue-no-foco-dos-agentes.ghtml
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Finanças 

Análise: Expectativa de 
inflação de 4% em 2023 
impõe desafio ao BC 
 
Quando calibra a política monetária, o 
Banco Central não precisa seguir 
exatamente as projeções do mercado. O 
que vale é a projeção do próprio 
Copom, feita com seus modelos 
 
Por Alex Ribeiro, Valor — São Paulo 
26/04/2022 10h19  Atualizado há 5 
minutos 

 
O boletim Focus de expectativas de 

mercado, que voltou a ser divulgado 

nesta manhã de terça-feira, ficou mais 

ou menos dentro do esperado, mas a alta 

inflação projetada para 2023 impõe um 

desafio para o Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco Central 

(BC). 

 

A inflação esperada pelo mercado ficou 

em 4%, bem acima da meta fixada para 

o ano, de 3,25%, num horizonte que é o 

principal alvo da política monetária. 

 

O Focus não surpreende porque 

levantamentos informais feitos pelo 

mercado durante a greve dos servidores 

do Banco Central, quando essas 

estatísticas deixaram de ser divulgadas, 

também apontavam uma inflação ao 

redor de 4% em 2023. 

 

Mas a distância das projeções em relação 

à meta, de 0,75 ponto percentual, é 

muito grande. A dose adicional de juros 

para trazer essa inflação projetada para 

a meta é significativa. Cada queda de 

0,26 ponto percentual na inflação exige 

um aperto adicional de juro de 1 ponto 

percentual. 

 

Essas projeções de inflação levam em 

conta uma taxa Selic de 13,25% ao ano 

ao fim do ciclo de aperto monetário. 

Portanto, para trazer a inflação para a 

meta em 2023, seria preciso levar o juro 

para pouco mais de 16% ao ano. 

Ninguém acha que o BC vai fazer isso. A 

maior taxa Selic projetada pelo mercado 

é 14,25% ao ano. 

 

Quando calibra a política monetária, o 

Banco Central não precisa seguir 

exatamente as projeções do mercado. O 

que vale é a projeção do próprio Copom, 

feita com seus modelos. Na reunião de 

março, o Copom chegou a uma inflação 

esperada próxima da meta de 2023, de 

3,25%, enquanto que o mercado já 

projetava 3,7%. 

 

Mas, com a nova alta das expectativas de 

inflação do mercado, fica mais difícil o 

BC manter a sua projeção de inflação ao 

redor da meta. Os analistas econômicos 

estão, cada vez mais, questionando as 

previsões do BC, que raramente se 

distanciaram tanto das expectativas 

contidas no boletim Focus. 

 

Há alguns fatores que podem fazer a 

projeção do BC ficar abaixo da 

expectativa Focus, mas não tanto. Uma 

delas é a taxa de câmbio. O BC trabalha 

com a perspectiva de que a cotação do 

dólar vai ficar basicamente estável nos 

patamares atuais (nesta manhã, supera 

R$ 4,90), enquanto que o mercado 

trabalha com uma cotação mediana de 

R$ 5,00 para o fim deste ano. 

 

A boa notícia para o Banco Central é que, 

apesar da piora na expectativa de 

inflação para 2023, as projeções do 

mercado para o ano seguinte ficaram 

estáveis, em 3,2%. O percentual está 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/26/mercado-eleva-projecao-do-pib-em-2022-para-065percent-aponta-boletim-focus.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/26/mercado-eleva-projecao-do-pib-em-2022-para-065percent-aponta-boletim-focus.ghtml
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acima da meta, de 3%, mas não deixa de 

ser positivo o fato de que não piorou, 

mantendo-se um pouco imune da 

deterioração mais geral do cenário 

inflacionário de curto prazo. 

 

O mercado também não aumentou 

muito a sua projeção para a taxa de juros 

no fim do ciclo de aperto, que o boletim 

Focus de hoje mostra que está em 

13,25%. O que aumentou mais foi a taxa 

de juros prevista para o fim de 2023. Em 

março, estava em 8,25% e, agora, está 

em 9%. 

 

Ou seja, o conjunto das projeções do 

Focus diz que o mercado não acredita 

muito que o BC vai perseguir a ferro e 

fogo a meta de 2023. Por isso, a inflação 

projetada para o ano que vem supera 

muito a meta, e o fôlego final desse ciclo 

de aperto monetário é relativamente 

restrito. 

 

Mas, em compensação, os analistas 

acham que o BC vai conseguir ter um 

bom controle da inflação em 2024, caso 

atrase o ciclo de distensão monetária 

que está previsto para o ano que vem. 

 

 
— Foto: Brenno Carvalho/Agência O 

Globo 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/04/26/analise-expectativa-de-
inflacao-de-4percent-em-2023-impoe-
desafio-ao-bc.ghtml   
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Arezzo, SBF e Renner devem 
apresentar boas tendências 
no 1º tri, diz Credit Suisse 
 
O banco diz que as comparações anuais 
serão mais fáceis por conta da 
pandemia, além de tendências de 
vendas e margens positivas 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
26/04/2022 10h06  Atualizado há 32 
minutos 

 
As varejistas Arezzo, Grupo 

SBF e Lojas Renner devem 

apresentar bons resultados no primeiro 

trimestre, diz o Credit Suisse, com 

comparações anuais mais fáceis por 

conta da pandemia, além de tendências 

de vendas e margens positivas. 

 

Os analistas Pedro Pinto e Victor 

Saragiotto escrevem que as três 

companhias devem ter bons números, 

com Arezzo sendo o destaque, 

apresentando crescimento anual de 68% 

nas receitas e de 1,3 ponto percentual na 

margem Ebitda ante 2019. 

 

Já o Grupo SBF, que é dono 

da Centauro e da Nike no Brasil, deve 

ter crescimento de 54% nas receitas 

sobre 2021 e margem Ebitda estável ante 

2019. A Lojas Renner deve ter alta de 

62% e deterioração de 8,2 ponto 

percentual na margem Ebitda. 

 

O banco destaca que será importante o 

posicionamento das companhias 

durante a divulgação de resultados, se 

vão mostrar números prévios de abril 

para ancorar a expectativa do mercado. 

 
Arezzo deve apresentar crescimento 

anual de 68% nas receitas e de 1,3 ponto 

percentual na margem Ebitda ante 2019 

— Foto: Divulgação 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/26/arezzo-sbf-e-renner-
devem-apresentar-boas-tendncias-no-
1-tri-diz-credit-suisse.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Mudança no Carf coloca em 
risco virada de jurisprudência 
a favor das empresas 
 
Representante dos contribuintes que 
impulsionou reversão de dez teses deixa 
o Conselho 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
26/04/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Caio Quintella: rotatividade é alta no 

Carf porque os conselheiros não têm as 

mesmas garantias e remuneração 

adequada — Foto: Divulgação 

 

Uma dança das cadeiras no Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) colocou 

em risco um movimento que 

vinha beneficiando os contribuinte

s: as viradas de jurisprudência por 

meio do novo critério de desempate. 

A tensão está na 1ª Turma da Câmara 

Superior, última instância do órgão, 

que geralmente abriga 

as discussões tributárias de 

mais alto valor. 

 

Dez das 12 teses que os contribuintes 

conseguiram reverter foram 

impulsionadas pelo conselheiro Caio 

Cesar Nader Quintella, que, no mês 

passado, optou por deixar o Carf. Ele 

atuava há seis anos no conselho como 

um dos indicados da Confederação 

Nacional do Comércio (CNC). Nessa 

dezena de casos, foi o relator do 

processo ou o redator do voto 

vencedor. 

 

Advogados dizem que a saída do 

conselheiro abre um “buraco” na turma. 

E já há efeitos disso. Uma das teses 

ganhas por empresas voltou a virar para 

o lado do Fisco. 

 

Trata-se da incidência concomitante 

de multa isolada e multa de ofício. 

Essa tese havia sido a primeira que 

as empresas conseguiram vencer, no 

Carf, pelo novo critério de desempate. A 

jurisprudência havia virado em 

setembro de 2020. 

 

Os conselheiros da 1ª Turma da Câmara 

Superior voltaram a julgar o tema no 

começo do mês. Desta vez, sem 

Quintella na composição da turma, o 

Fisco venceu por maioria de votos. 

 

O conselheiro Gustavo Fonseca, que 

atuou como suplente na sessão de 

julgamento, votou a favor da cobrança. 

Foi o único a se posicionar dessa forma 

entre os representantes dos 

contribuintes (processo nº 

10882.721447/2015-86). 

 

O Carf é um órgão paritário. Cada turma 

tem oito conselheiros: metade é ocupada 

por auditores fiscais, representantes da 

Fazenda portanto, e a outra metade 

composta por profissionais indicados 

por entidades da sociedade civil para 

representar os contribuintes. 
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Até abril de 2020, os julgamentos que 

terminavam em empate eram resolvidos 

pelo chamado voto de qualidade. O 

presidente da turma, sempre um 

representante da Fazenda, era quem 

batia o martelo. 

 

Depois, com a Lei nº 13.988 - que incluiu 

o artigo 19-E na Lei nº 10.522, de 2002 - 

ficou estabelecido que em caso de 

empate o contribuinte sairá vencedor. 

 

Foi essa mudança que impulsionou a 

virada de jurisprudência (a favor do 

contribuinte) em casos de histórica 

divergência entre conselheiros de 

contribuintes e fazendários. Dentre eles, 

o que trata sobre a concomitância de 

multas. 

 

A multa de ofício, de 75% sobre o total 

devido, pode ser aplicada quando o 

contribuinte deixa de pagar o tributo de 

forma correta. Já a isolada, de 50%, 

pode ser cobrada por falta do 

recolhimento por estimativa. 

 

Essa modalidade é direcionada às 

empresas tributadas pelo regime do 

lucro real - as que faturam acima de R$ 

78 milhões por ano. O cálculo do 

Imposto de Renda é feito mês a mês, 

com base em uma previsão de lucro, e no 

fim do ano é feito um encontro de 

contas: se pagou menos durante o ano, 

completa o valor devido, se pagou mais, 

fica com saldo para quitar tributos 

futuros. 

 

Em setembro de 2020, quando houve a 

virada em favor do contribuinte, 

Quintella foi designado redator do voto 

vencedor. A relatora era uma 

conselheira representante da Fazenda. 

Ela votou a favor da cobrança, foi 

acompanhada pelos três outros 

auditores fiscais da turma e ficou 

vencida por conta da aplicação do novo 

critério de desempate. 

 

O conselheiro Gustavo Fonseca, que 

atuou como substituto de Quintella no 

julgamento de agora - e concordou com 

a cobrança -, é integrante da 2ª Turma 

Ordinária, também chamada câmara 

baixa. Ele participou da sessão na 

Câmara Superior como suplente. 

 

Ainda não há uma definição oficial sobre 

a vaga. Nos bastidores, o nome de 

Fonseca aparece entre os mais fortes. 

Ele está no Carf por indicação da 

Confederação Nacional do Comércio - 

assim como foi com Quintella - e é o 

único que ocupa uma vice-presidência 

de turma pela entidade. 

 

Advogados que acompanham a 

jurisprudência do Carf dizem que 

Fonseca não tem um perfil fazendário, 

mas costuma ser inconstante nos votos. 

“Casos envolvendo ágio e planejamento 

tributário, por exemplo, ele vai e vem. 

Não tem uma posição consolidada. É um 

perfil diferente do ex-conselheiro 

Quintella”, diz um profissional. 

 

As viradas de jurisprudência na 1ª 

Turma da Câmara Superior - 

ocasionadas pelo novo critério de 

desempate - beneficiaram pelo menos 

26 empresas até agora. Juntas, 

conseguiram cancelar mais de R$ 500 

milhões de cobranças originadas em 

autos de infração. Dentre elas: Unilever, 

Lojas Americanas, Goodyear, General 

Motors e Ford. 

 

Fonseca foi procurado pelo Valor, por 

meio da assessoria de imprensa do Carf, 

para comentar a participação na Câmara 

Superior e a possibilidade de 

permanência na vaga, mas não deu 

retorno até o fechamento da edição. 

 



10 

 

Também procurado pela reportagem, o 

ex-conselheiro Caio Cesar Nader 

Quintella, que agora atua na advocacia 

privada, disse que mudanças de 

composição são comuns em todas os 

tribunais. Afirmou que, no Carf, a 

rotatividade é alta porque os 

conselheiros não têm as mesmas 

garantias e remuneração adequada. 

 

“Impacta os casos em que há divisão nas 

posições dos julgadores. Mas todas as 

decisões são válidas se fundamentadas. 

Não há uma melhor que a outra”, disse. 

 

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

cia/2022/04/26/mudanca-no-carf-

coloca-em-risco-virada-de-

jurisprudencia-a-favor-das-

empresas.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/26/mudanca-no-carf-coloca-em-risco-virada-de-jurisprudencia-a-favor-das-empresas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/26/mudanca-no-carf-coloca-em-risco-virada-de-jurisprudencia-a-favor-das-empresas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/26/mudanca-no-carf-coloca-em-risco-virada-de-jurisprudencia-a-favor-das-empresas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/26/mudanca-no-carf-coloca-em-risco-virada-de-jurisprudencia-a-favor-das-empresas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/26/mudanca-no-carf-coloca-em-risco-virada-de-jurisprudencia-a-favor-das-empresas.ghtml


11 

 

 
 
Economia 

Justiça do Trabalho condena 
Vale a pagar R$ 100 mil de 
indenização a trabalhador 
que sobreviveu a Brumadinho 
 
Funcionário de manutenção precisou 
correr para ‘não ser engolido pelos 
rejeitos e pela lama’. Tribunal Regional 
do Trabalho de MG divulgou a decisão 
na segunda-feira 
 
Camilla Alcântara 
26/04/2022 - 10:12 
 

Desabamento da barragem da Mina 

Córrego do Feijão, em janeiro de 2019, 

deixou 270 mortos Foto: Marcelo 

Theobald / Agência O Globo 

 

BELO HORIZONTE — Mais de três anos 

após o rompimento da barragem de 

Brumadinho, que matou 272 pessoas e 

se tornou o maior acidente trabalhista 

da história do Brasil, um trabalhador 

que sobreviveu à tragédia deverá receber 

R$ 100 mil em indenização da Vale por 

danos morais, determinou o Tribunal 

Regional do Trabalho de Minas Gerais.  

  

O funcionário fazia a manutenção de 

uma linha de trem nas proximidades da 

barragem da Mina Córrego do Feijão, no 

dia em que ela rompeu, em 25 de janeiro 

de 2019. O sobrevivente disse que lutou 

pela própria vida, para não ser “engolido 

pelos rejeitos e pela lama”. 

O episódio teve consequências no dia a 

dia do trabalhador, que relatou ter 

sofrido abalo moral e desenvolvido 

síndrome do pânico, ansiedade e 

alopecia. O juízo da Quinta Vara do 

Trabalho de Betim concedeu a 

indenização, avaliando que as 

testemunhas ouvidas narraram, com 

riqueza de detalhes, a experiência 

traumática. A decisão foi confirmada 

pelo TRT de Minas na última segunda-

feira. 

  

 — Os depoimentos foram firmes e 

convincentes no sentido de que o 

trabalhador, no dia do acidente, apesar 

de não estar dentro da Mina Córrego do 

Feijão, estava prestando serviços em 

local atingido pela lama — disse o 

desembargador Anemar Pereira 

Amaral, relator do processo.  

 

O sobrevivente era empregado de uma 

empresa de logística e transporte 

ferroviário, contratada pela Vale. O juiz 

considerou a atividade de mineração 

exercida pela Vale como de alto risco, 

gerando responsabilidade objetiva. Para 

o desembargador, a Vale foi 

responsabilizada pela falha estrutural da 

barragem.  

 

No momento do rompimento, não havia 

placas indicando a rota de fuga na 

localidade de trabalho do sobrevivente, 

que não recebeu treinamento para 

situações de risco.  

 

Valor da indenização acordado 
 
A quantia de R$ 100 mil, segundo o 

desembargador, foi acordada a título de 

danos morais em outra ação anterior, 

semelhante a esta. A Vale ajuizou 

recurso de revista, que aguarda decisão 

no TRT-MG.  

 

O advogado Bruno Di Gioia, especialista 

em relações trabalhistas, analisa que é 

https://oglobo.globo.com/brasil/barragem-da-vale-se-rompe-em-brumadinho-mg-23401327
https://oglobo.globo.com/brasil/barragem-da-vale-se-rompe-em-brumadinho-mg-23401327
https://oglobo.globo.com/economia/mina-em-brumadinho-respondia-por-7-da-producao-de-minerio-da-vale-23403440
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comum utilizar como valores de 

referência para as indenizações quantias 

estabelecidas previamente em casos 

parecidos.   

 

Ao GLOBO, a Vale informou que vem 

realizando acordos de indenização 

individual com os trabalhadores 

sobreviventes e lotados na mina do 

Feijão e Jangada na ocasião do 

rompimento da barragem.  

 

Segundo a mineradora, as indenizações 

têm como base o acordo assinado entre 

a empresa e o Ministério Público do 

Trabalho e sindicatos, que 

estabeleceram o pagamento de R$ 250 

mil por danos morais e materiais para os 

trabalhadores sobreviventes, próprios e 

terceirizados e de R$ 80 mil para os 

trabalhadores, próprios e terceirizados, 

que trabalhavam na Mina do Feijão e 

Jangada na data do rompimento e que 

não estavam presentes no momento.  

 

Ainda segundo a empresa, cerca de 13 

mil pessoas foram indenizadas pela 

companhia em Brumadinho e territórios 

e evacuados, o que representa um valor 

total de mais de R$ 3 bilhões.  

 

https://oglobo.globo.com/economia/ju
stica-do-trabalho-condena-vale-pagar-
100-mil-de-indenizacao-trabalhador-
que-sobreviveu-brumadinho-25490064  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/justica-do-trabalho-condena-vale-pagar-100-mil-de-indenizacao-trabalhador-que-sobreviveu-brumadinho-25490064
https://oglobo.globo.com/economia/justica-do-trabalho-condena-vale-pagar-100-mil-de-indenizacao-trabalhador-que-sobreviveu-brumadinho-25490064
https://oglobo.globo.com/economia/justica-do-trabalho-condena-vale-pagar-100-mil-de-indenizacao-trabalhador-que-sobreviveu-brumadinho-25490064
https://oglobo.globo.com/economia/justica-do-trabalho-condena-vale-pagar-100-mil-de-indenizacao-trabalhador-que-sobreviveu-brumadinho-25490064
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Economia 

Mercado espera inflação de 
7,65% no ano, mais que o 
dobro da meta do governo 
 
Dado consta no boletim Focus, do 
Banco Central. Publicação não foi 
divulgada por três semanas, em razão 
da paralisação de servidores, e foi 
retomada nesta terça 
 
Fernanda Trisotto 
26/04/2022 - 08:31 / Atualizado em 
26/04/2022 - 08:59 
 

BC volta a divulgar relatório Focus Foto: 

Pablo Jacob / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA – Após três semanas sem 

publicação por causa da paralisação dos 

servidores, o Banco Central voltou a 

divulgar o boletim Focus, que reúne as 

projeções do mercado, nesta terça-feira. 

Nesse período “no escuro”, as 

expectativas de inflação subiram de 

6,86% neste ano, no relatório divulgado 

em 28 de março, para 7,65% nesta 

semana. A expectativa, assim, é mais que 

o dobro da meta oficial da inflação para 

o ano, de 3,5%, e está em elevação há 15 

semanas. 

 

O mercado também elevou a sua 

projeção para a Selic neste ano, que 

passou de 13% para 13,25%. A 

expectativa de crescimento do PIB 

variou de 0,5% para 0,65% completando 

quatro semanas de alta. Já o câmbio 

passou de R$ 5,25 para R$ 5, na quinta 

semana de queda. 

 

As expectativas do mercado contrastam 

com as do governo. Na última edição 

do Boletim Macrofiscal, divulgada pelo 

Ministério da Economia em março, a 

projeção de inflação para 2022 era de 

6,55% para o IPCA. Já a expectativa para 

crescimento do PIB é de 1,5%. 

 

Em março, quando o último relatório foi 

divulgado, já fazia sete semanas que 

economistas recalculavam a inflação de 

2022 para cima, cada vez mais longe da 

meta de 3,5% estabelecida para este ano. 

Mesmo considerando o intervalo de 

tolerância de 1,5 ponto percentual (p.p.) 

para cima ou para baixo, o número ainda 

ficaria acima do teto, que seria de 5%, o 

que implicaria no descumprimento da 

meta pelo segundo ano consecutivo. A 

atual projeção extrapola o teto da meta 

em 2,65 p.p.. 

 

A inflação vem se mantendo alta e 

persistente no Brasil. Os preços também 

são impactados pelos reflexos da guerra 

entre Ucrânia e Rússia nos combustíveis 

e alimentos em todo o mundo. O 

presidente do BC, Roberto Campos 

Neto, já admitiu que o núcleo de inflação 

está muito alto e disse que o indicador 

do IPCA de março, o maior para o mês 

desde 1994, foi uma surpresa. 

 

Para 2023, o mercado está projetando 

uma inflação de 4%, ante 3,80% do 

último boletim. O número também é 

superior à meta estipulada para o 

próximo ano, que é de 3,25%. Em 

relação ao PIB, a expetativa é de 

crescimento de 1%. Há quatro semanas, 

a expectativa era de 1,30%. A Selic foi 

estimada em 9%. 

 

Atraso nas divulgações 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-aumenta-risco-de-recessao-global-mas-mundo-ainda-pode-evita-la-dizem-analistas-25478024
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-reduz-estimativa-de-crescimento-da-economia-aumenta-projecao-de-inflacao-para-2022-25436222
https://oglobo.globo.com/economia/presidente-do-bc-afirma-que-maior-inflacao-desde-1994-foi-surpresa-1-25470683
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A paralisação dos servidores do BC 

vinha afetando a divulgação de 

relatórios desde meados de março, 

quando começaram os atrasos nas 

divulgações de indicadores – além do 

Focus, o Ptax, taxa de câmbio usada 

como referência para o dólar comercial, 

foi afetado. 

 

Em abril, vários relatórios deixaram de 

ser publicados, como de estatísticas 

fiscais, de crédito e do setor externo, e o 

IBC-Br, considerado uma prévia do PIB. 

Especialistas alertavam que a não 

divulgação dessas pesquisas poderia 

afetar até mesmo a reunião do Copom, 

marcada para os dias 3 e 4 de maio. 

 

Os servidores, no entanto, após algumas 

rodadas de reuniões com Campos Neto 

optaram por interromper a greve. A 

avaliação é de que a sinalização de 

reajuste de 5% por parte do governo para 

todos os servidores aliada ao avanço de 

reivindicações dessa carreira que não 

estão relacionadas a questão salarial 

permitiam uma “pausa” na mobilização. 

A categoria aguarda uma proposta 

oficial do governo até o dia 2 de maio. 

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

ercado-espera-inflacao-de-765-no-ano-

mais-que-dobro-da-meta-do-governo-

25489995  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/bc-atrasa-divulgacao-de-cotacao-usada-como-referencia-para-dolar-comercial-25451645
https://oglobo.globo.com/economia/falta-de-pesquisas-do-bc-por-causa-de-greve-pode-afetar-decisao-sobre-juros-na-proxima-reuniao-dizem-analistas-25470840
https://oglobo.globo.com/economia/mercado-espera-inflacao-de-765-no-ano-mais-que-dobro-da-meta-do-governo-25489995
https://oglobo.globo.com/economia/mercado-espera-inflacao-de-765-no-ano-mais-que-dobro-da-meta-do-governo-25489995
https://oglobo.globo.com/economia/mercado-espera-inflacao-de-765-no-ano-mais-que-dobro-da-meta-do-governo-25489995
https://oglobo.globo.com/economia/mercado-espera-inflacao-de-765-no-ano-mais-que-dobro-da-meta-do-governo-25489995
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Economia 

Petrobras tem ao menos 11 
investigações no Cade 
 
Investigações miram a estatal em várias 
frentes: variam de apurações sobre 
reajustes nos preços dos combustíveis, 
passam por subsidiárias e vão até 
fornecimento a termelétricas; há 
processos abertos desde 2009 

 
Guilherme Pimenta e Lorenna 
Rodrigues, O Estado de S.Paulo 
25 de abril de 2022 | 16h14 

 
BRASÍLIA - Pressionado pelo Palácio 

do Planalto e pelo Ministério da 

Economia para tomar ações que 

resultem na queda do preço 

dos combustíveis, o Conselho 

Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) tem ao menos 11 

investigações abertas que envolvem 

direta ou indiretamente a Petrobras, 

segundo levantamento realizado pelo 

órgão a pedido do Estadão/Broadcast. 

Há processos abertos desde 2009 e a 

maioria ainda não teve resultados 

práticos. 

 

As investigações miram a estatal em 

várias frentes: variam de apurações 

sobre reajustes nos preços dos 

combustíveis, passam por subsidiárias e 

vão até fornecimento a termelétricas. No 

início deste ano, quando o preço dos 

combustíveis começou a aumentar de 

modo expressivo, a Superintendência-

Geral do Cade abriu dois inquéritos 

administrativos para investigar a estatal. 

Até o ano passado, a superintendência 

era comandada pelo atual presidente da 

autarquia, Alexandre Cordeiro. 

 

A posse do novo conselheiro do 

Cade Gustavo Augusto, ex-assessor 

especial do presidente Jair 

Bolsonaro, colocou mais lenha nessa 

fogueira. Ele defendeu, em entrevista 

ao Estadão/Broadcast, o 

aprofundamento das investigações 

contra a Petrobras, ao dizer que a 

companhia pratica uma “conduta 

anticoncorrencial” ao definir os preços 

dos combustíveis com base nas ações de 

um cartel internacional - 

a Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (Opep). 

A entrevista gerou reações do Instituto 

Brasileiro do Petróleo, Gás 

Natural (IBP), que rebateu as 

declarações do novo conselheiro 

 

Em meio a alta dos combustíveis, 

Petrobras enfrenta pressões por causa 

dos preços Foto: Paulo Whitaker/ 

Reuters 

 

O Estadão/Broadcast apurou, porém, 

que há divergências sobre os possíveis 

resultados das investigações dentro do 

Cade. Uma fonte do órgão próxima ao 

caso disse que a abertura de 

procedimentos mais recentes, na esteira 

da pressão do governo, serve mais como 

“instrumento de pressão”, e não 

necessariamente teria viabilidade 

técnica, já que a fundamentação jurídica 

de alguns inquéritos é questionada. 

 

Na Petrobras, porém, há a percepção de 

que as investigações serão 

aprofundadas, principalmente após a 

entrevista do novo conselheiro. Fonte da 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/palacio-do-planalto-edificio
https://tudo-sobre.estadao.com.br/palacio-do-planalto-edificio
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cade-conselho-administrativo-de-defesa-economica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cade-conselho-administrativo-de-defesa-economica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cade-conselho-administrativo-de-defesa-economica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/alexandre-cordeiro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/opep-organizacao-dos-paises-exportadores-de-petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/opep-organizacao-dos-paises-exportadores-de-petroleo
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empresa ouvida pela reportagem em 

condição de anonimato disse que, 

mesmo com 11 processos correndo ainda 

sem resultado, novas apurações devem 

ser abertas por conta da pressão do 

governo. Procurada oficialmente, a 

empresa não se manifestou. 

 

Investigações 
 
O processo considerado mais polêmico, 

aberto em janeiro deste ano, ataca 

diretamente a política de preços: apura 

os reajustes realizados pela companhia. 

Nos autos, há documentos que mostram 

que as investigações foram abertas a 

mando diretamente da presidência do 

Cade, por meio de despachos enviados à 

área técnica por meio da chefe de 

gabinete do presidente Cordeiro, Ana 

Paula Guimarães. Agora, as 

apurações ficarão a comando do recém-

nomeado superintendente-

geral, Alexandre Barreto, indicado 

por Bolsonaro ao órgão. Barreto presidiu 

o Cade de 2017 a 2021 e, agora, comanda 

a área técnica. 

 

Em ofício encaminhado para o Cade, a 

Petrobras reagiu e disse que, com os 

procedimentos, o Cade visa regular 

preços, o que seria “descabível”. “O 

contexto das justificativas apontadas 

para a abertura do presente inquérito 

leva a supor que seu fundamento 

consiste em preocupações relativas ao 

nível de preços praticado pela Petrobras 

na comercialização de seus produtos, 

assim como à lucratividade da 

companhia. A ser essa a motivação e 

objetivo da presente investigação, trata-

se, a toda evidência, de procedimento 

absolutamente insólito”, afirmou a 

estatal. Apesar de ser uma das apostas 

do governo para atenuar a alta de preços 

dos combustíveis, não há 

movimentações neste processo desde o 

dia 16 de março. 

O segundo processo aberto este ano 

apura possíveis irregularidades no 

acesso de terceiros a infraestruturas de 

movimentação de combustíveis de 

titularidade da Petrobras Transporte 

S.A. (Transpetro), subsidiária integral 

da Petrobras. No início de abril, a 

superintendente-geral adjunta do 

Cade, Patrícia Sakowski, enviou um 

ofício à ANP no qual solicitou uma "lista 

dos processos movidos por terceiros 

interessados relativos a conflitos de 

acesso a infraestruturas de 

movimentação de combustíveis" pela 

Petrobras, nos quais a ANP foi acionada 

desde janeiro de 2019. 

 

Na última semana, a agência informou 

ao Cade a existência de cinco processos 

sobre o tema. Há nos autos informações 

sobre uma reunião ocorrida entre a área 

técnica do Cade e sete membros da 

agência sobre as investigações. 

 

Acordos 
 
Em 2019, o Cade aproveitou duas 

investigações para firmar acordos com a 

Petrobras, que permitiram que o 

governo Jair Bolsonaro realizasse 

desinvestimentos: o primeiro, referente 

ao mercado de gás natural e o segundo, 

no refino. 

 

Especificamente no mercado do refino, a 

Petrobras tem enfrentado dificuldades 

para cumprir o acordo com o Cade. Há 

críticas ao órgão nesse caso pelo fato de 

o acordo ter sido desenhado conforme o 

próprio desejo da empresa de se desfazer 

de ativos e pelos sucessivos adiamentos 

do prazo para que a empresa venda das 

oito refinarias.   

 

Hoje, passados quase três anos, esses 

acordos são questionados pela classe 

política. Em sua recente sabatina, o atual 

superintendente-geral, Alexandre 

Barreto, foi questionado por senadores 
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sobre os acordos firmados, e respondeu 

que não havia alternativa para o tribunal 

antitruste a não ser aceitar o acordo da 

Petrobras de venda de refinarias. “O 

acordo era para desfazer a posição 

dominante da empresa. Tenho 

convicção que sempre houve 

preocupação dos técnicos do Cade para 

que o fim desse processo tivesse desenho 

benéfico para o consumidor brasileiro.” 

 

Há também uma avaliação interna no 

Cade de que, no momento atual, 

dificilmente o órgão conseguiria assinar 

esses acordos, já que o sucesso é 

atribuído, principalmente, à força do 

ministro Paulo Guedes no primeiro 

ano de governo. Na entrevista 

ao Estadão/Broadcast, o novo 

conselheiro Gustavo Augusto disse que o 

acordo pode ser revisto, se for o caso. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,petrobras-investigacoes-
cade,70004047929  
 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-guedes
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-investigacoes-cade,70004047929
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-investigacoes-cade,70004047929
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-investigacoes-cade,70004047929
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Economia 

Nova lei cambial: Mercado 
tem pressa por 
regulamentação e teme 
atrasos por paralisação de 
servidores 
 
O Banco Central prometeu soltar a 
consulta pública para ouvir os 
interessados entre abril e o início de 
maio, com previsão de publicação das 
regras finais no segundo semestre 

 
Thaís Barcellos, O Estado de S.Paulo 
26 de abril de 2022 | 10h09 

 
Brasília - A nova lei cambial foi 

comemorada pelo mercado no fim do 

ano passado, que agora tem pressa pela 

regulamentação. O Banco 

Central prometeu soltar a consulta 

pública para ouvir os interessados entre 

abril e o início de maio, com previsão de 

publicação das regras finais no segundo 

semestre. Mas o movimento dos 

servidores da autarquia traz receios 

de atrasos, já que o prazo é apertado - a 

lei entra em vigor em 30 de dezembro de 

2022. 

 

Tratada como "revolução" no mercado 

cambial pelo BC, o novo marco consolida 

e atualiza dispositivos legais que 

começaram a ser editados há cerca de 

100 anos e dá mais poder para o BC. A 

maioria dos pontos, porém, depende de 

regulamentação da autarquia. Por isso, o 

mercado está ansioso pela publicação da 

consulta pública e das regras finais, para 

poder adaptar os processos e sistemas a 

tempo. Há também uma pressão de 

competição, pois, como as novas normas 

devem facilitar e baratear a operação, 

quem largar na frente, poderá ganhar 

mais clientes. 

 

A nova lei cambial tem pressa pela 

regulamentação; Banco Central 

prometeu soltar a consulta pública para 

ouvir os interessados até início de maio, 

mas o movimento dos servidores da 

autarquia traz receios de atrasos Foto: 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

 

 "O câmbio no Brasil hoje é 

extremamente burocrático, então a 

consolidação das normas e delegação 

para o BC de diversos aspectos é vista 

com muitos bons olhos pelo mercado", 

diz o diretor de Tesouraria do Santander 

Brasil, Luiz Masagão. "A implementação 

é muito complexa. Há uma série de 

sistemas que precisam ser 

implementados, não só nos bancos, mas 

também no BC. Esse aspecto é a nossa 

maior preocupação hoje", completa. 

 

 Nesse contexto, o setor pediu para que 

as regras finais sejam conhecidas até o 

fim do terceiro trimestre, com o objetivo 

de assegurar que os sistemas estejam 

prontos quando a lei entrar em vigor. 

Diversos bancos têm políticas internas 

que impedem mudanças nos sistemas 

em dezembro, devido ao fechamento do 

balanço anual. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,adriana-fernandes-movimento-por-reajuste-no-funcionalismo-mostra-forca-com-demora-do-governo,70004038350
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,adriana-fernandes-movimento-por-reajuste-no-funcionalismo-mostra-forca-com-demora-do-governo,70004038350
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-sistema-financeiro
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Preocupa, portanto, o movimento dos 

servidores do BC, que tem atrasado 

publicações e novos projetos. 

Os servidores suspenderam a 

greve por duas semanas, mas, no 

período, farão operação-padrão, em que 

as atividades funcionam em ritmo mais 

lento, e paralisações diárias de 4 horas. 

 

 "O BC tem uma série de instruções e 

discussões, como o registro de 

duplicatas, inovações do Pix, e o 

laboratório do real digital. Mas não 

muda muito a vida se houver atraso de 

um, dois, três meses. O marco 

regulatório de câmbio é diferente, pois 

tem 'data muro', então preocupa mais 

que os outros", diz Eric Altafim, diretor 

de Mesas e Produtos do Itaú Unibanco. 

 

Questionado, o BC assegurou que a 

regulamentação será publicada com a 

antecedência necessária. "O BC e 

o Conselho Monetário Nacional 

(CMN) publicarão a atualização da 

regulamentação infralegal com a 

antecedência e com as previsões de 

prazos necessários para adaptação das 

instituições que operam no mercado de 

câmbio", disse, em nota. 

 

Outra preocupação manifestada pelos 

executivos é de uma "arbitragem 

regulatória" entre instituições que já 

operam câmbio e novos entrantes, em 

mais um capítulo da disputa entre 

bancos e instituições de pagamento. 

Antes mesmo da aprovação da nova lei, 

o BC anunciou que instituições de 

pagamentos poderão operar no mercado 

de câmbio a partir de setembro deste 

ano, apenas por meio eletrônico. 

 

 Na avaliação dos entrevistados, a 

simplificação das regras para operações 

cambiais também deve atuar para dar 

efetividade a essa permissão, reduzindo 

a barreira de entrada e aumentando a 

competição. Mas, dado o histórico 

recente de regulação proporcional do 

BC, se preocupam com uma possível 

vantagem competitiva para novos 

entrantes. 

 

"Gostaria que todos tivessem as mesmas 

regras. Se os agentes vão ser auditados a 

cada seis meses, todos devem ser 

auditados nesse mesmo período, para 

garantir a efetividade. É uma questão de 

ser tudo igual para todo mundo, 

independentemente das diferenças", diz 

Masagão, do Santander. 

 

"Espero que não faça [regras diferentes]. 

Vai deixar janela aberta que a princípio 

não quer ter", acrescenta Altafim, do 

Itaú, citando a preocupação do BC com 

prevenção à lavagem de dinheiro, por 

exemplo. 

 

 Na regulamentação, o marco determina 

que o BC "poderá estabelecer 

requerimentos diferenciados e 

proporcionais para a constituição e o 

funcionamento de instituições 

autorizadas a operar no mercado de 

câmbio", a depender da abrangência, 

natureza, volume e riscos do negócio. 

"Uma corretora pequena não deve ter a 

mesma regulamentação de um grande 

banco", frisa o advogado Pedro Eroles, 

sócio do escritório Mattos Filho. 

 

 Para outro executivo de Tesouraria, que 

se manifestou em condição de 

anonimato, o mais provável é o BC não 

diferenciar por tipos de instituição, mas 

cobrar mais a depender do segmento de 

atuação e do risco das operações. 

 

 "Para quem opera no segmento de 

grandes corporações internacionais ou 

com clientes grandes e médios 

nacionais, as regras devem acabar 

impactando de forma diferente do que 

um banco ou corretora menor que 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,servidores-bc-interrompem-greve-duas-semanas-voto-confianca,70004043146
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,servidores-bc-interrompem-greve-duas-semanas-voto-confianca,70004043146
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cmn
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cmn
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atenda pequenas empresas ou pessoas 

físicas." 

 

 Na lei, também há previsão de 

exigências diferentes a depender do 

porte e da característica da operação, 

com flexibilização maior para operações 

menores. "Por exemplo, no registro de 

empréstimos e capital, o BC foi bem 

vocal que passaria a observar volumes 

mínimos para passar exigir registros. 

Hoje, é exigido com um dólar nessas 

operações entre matrizes e subsidiárias", 

disse o executivo. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,nova-lei-cambial-mercado-
teme-atrasos,70004048561  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Apesar de preços altos, 
Paraná reduz área de trigo e 
retoma aposta no milho 
 
Dados recentes indicam uma queda de 
4% do cereal ante 2021, para 1,17 
milhão de hectares 

 

25.abr.2022 às 23h15 

 
Os produtores paranaenses colocam as 

máquinas no campo para o início do 

plantio de trigo. Pouco mais de 0,5% da 

área que será destinada ao cereal já foi 

semeada. 

 

Apesar do cenário internacional de 

preços elevados e de oferta incerta, o que 

deveria favorecer o plantio, os 

agricultores do Paraná não estão 

apostando muito nessa cultura. 

 

O Deral (Departamento de Economia 

Rural) do Paraná mantém expectativas 

de uma redução de área neste ano. Os 

dados mais recentes indicam uma queda 

de 4% ante 2021, para 1,17 milhão de 

hectares. 

 

 
Início do plantio de trigo no Paraná; área 

localizada em Sertaneja, no Norte 

Pioneiro do estado - Mauro 

Zafalon/Folhapress 

 

É uma queda esperada desde a safra 

anterior, diz Carlos Hugo Godinho, 

analista de trigo da entidade. Na safra 

2020/21, o atraso no plantio da soja 

retardou o de milho, favorecendo o trigo. 

O resultado foi um aumento de área de 

trigo devido à perda do período ideal 

para a semeadura do milho. 

 

Neste ano, o ritmo de plantio voltou ao 

normal, e prevaleceu a opção pelo milho 

onde há um histórico de plantio da 

safrinha, diz Godinho. 

 

O preço da saca de trigo, a R$ 93, está 

elevado, mas os custos não deixam 

muita margem para o agricultor, 

principalmente para os que deixaram 

para comprar os insumos nos últimos 

meses. 

 

Essa opção do produtor paranaense pelo 

milho safrinha fez a Safras & Mercado 

refazer seus cálculos para o trigo. Élcio 

Bento, analista da empresa, prevê uma 

área total, agora, de 3 milhões de 

hectares no país, com produção recorde 

de 9,5 milhões de toneladas. A 

estimativa anterior era de 3,6 milhões de 

hectares. 

 

O potencial de produção deste ano é 

bom, devido ao clima mais frio, e o 

cenário de preços é favorável, diz o 

analista. Com isso, a produção do Rio 

Grande do Sul deverá superar a do 

Paraná novamente. 

 

Alencar Rugeri, diretor técnico da 

Emarter/RS, diz que o cenário é 

favorável para o Rio Grande do Sul, e o 

produtor está decidido a aumentar a 

área de trigo."Tecnicamente, as 

perspectivas são boas, mas há alguns 

entraves para serem resolvidos", afirma. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-global-sera-mais-alta-e-persistente-do-que-as-previsoes-diz-mohamed-el-erian.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-global-sera-mais-alta-e-persistente-do-que-as-previsoes-diz-mohamed-el-erian.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/parana-estado/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/rio-grande-do-sul-estado/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/rio-grande-do-sul-estado/
http://www.folha.com.br/
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Entre esses gargalos, o diretor coloca a 

dificuldade de recursos e a alta do custo 

dos insumos. 

 

É um ano raro, e o produtor vai plantar 

mais. Quanto mais ainda, porém, não dá 

para saber, afirma. "Não dá para brincar. 

O produtor tem de ser profissional, 

diante de custos tão elevados. A gestão 

de negócios será essencial." 

 

A guerra da Rússia com a Ucrânia não é 

o único fator de alta dos preços do trigo, 

mas apenas mais um deles, segundo 

Bento. 

 

O tamanho da próxima safra mundial 

está indefinido. O clima 

afeta EUA e China, dois dos grandes 

produtores mundiais. Os EUA 

exportam, e a China, se entrar no 

mercado mundial comprando, altera os 

preços. 

 

Além disso, a guerra não está definida, e 

os dois países são representativos no 

mercado internacional. 

 

Antes de a Rússia invadir a Ucrânia, 

porém, os preços do trigo já vinham 

subindo. Canadá, Rússia e Estados 

Unidos tiveram quebra na última safra, 

e os estoques mundiais, que eram de 300 

milhões de toneladas há duas safras, 

estão em 278 milhões, segundo o Usda 

(Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos). 

 

O Cepea (Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada) mostra a forte 

evolução interna do cereal. Em abril de 

2019, a tonelada de trigo estava em R$ 

881, subindo continuamente até chegar 

aos atuais R$ 1.916. 

 

Internamente, o milho tem um apelo 

maior para o produtor do que o trigo. O 

milho é um mercado mais dinâmico, 

enquanto o trigo depende muito dos 

moinhos, segundo o analista da Safras & 

Mercado. 

 

Nos Estados Unidos, os pesados 

investimentos na produção de etanol 

também tornaram o milho mais atrativo 

do que o trigo, segundo ele. 

 

O mercado nacional de trigo começa a 

trilhar os caminhos do milho, 

aumentando as exportações. Nos três 

primeiros meses deste ano, as vendas 

externas de trigo somaram 2,21 milhões 

de toneladas, segundo a Secex 

(Secretaria de Comércio Exterior). 

 

Neste mês, nos primeiros 14 dias úteis, 

as vendas atingiram 125 mil toneladas, 

conforme dados divulgados nesta 

segunda-feira (25).Pelo menos 2 

milhões de toneladas saíram do Rio 

Grande do Sul. O produto gaúcho caiu 

nas graças de importadores, e a presença 

no mercado externo faz bem para o 

desenvolvimento do mercado interno, 

diz Bento. 

 

Ele alerta, no entanto, para o fato de que 

o custo de produção do produto 

brasileiro ainda tem uma grande 

desvantagem em relação a grandes 

produtores, como Canadá, Rússia e 

EUA. 

 

Neste momento, os preços 

internacionais elevados e o câmbio alto 

facilitam a colocação do trigo brasileiro 

no exterior. Sem esses fatores 

condicionantes, será mais difícil. 

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

/vaivem/2022/04/apesar-de-precos-

altos-parana-reduz-area-de-trigo-e-

retoma-aposta-no-milho.shtml  
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Economia 

Indústria farmacêutica pede 
revisão em teto de preço de 
remédio para evitar 
desabastecimento 
 
Representantes do setor afirmam que 
política de preço está defasada e 
escassez pode se expandir 
 
25.abr.2022 às 20h35 
SÃO PAULO 
 
Representantes da indústria 

farmacêutica afirmam que o risco de 

desabastecimento, que já ameaça a 

dipirona injetável para tratamento 

hospitalar, pode se espalhar sobre 

outros medicamentos. 

 

O setor tem dito que a causa da escassez 

do analgésico está ligada à disparada dos 

custos de produção, que chegaram a um 

patamar capaz de desestimular a 

indústria, além do peso do câmbio sobre 

o insumo importado. 

 

Eles defendem uma revisão na política 

de preços, hoje regulados pela 

CMED (Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos), que impõe 

teto ao valor dos produtos. 

 

 
Farmacia na avenida Marechal Tito, na 

zona leste - Rivaldo Gomes/Folhapress 

Relatos de escassez de outros 

medicamentos em hospitais, como 

estimulantes musculares e anti-

inflamatórios, contribuem para o 

aumento da pressão. 

 

Segundo Reginaldo Arcuri, presidente 

da FarmaBrasil (associação do setor), a 

defasagem nos preços atinge 

especialmente os medicamentos mais 

antigos, que carregam distorções de 

muitos anos. O cenário todo, segundo 

ele, também inibe investimentos em 

inovações. 

 

Arcuri argumenta que a liberação dos 

preços favoreceria uma queda natural 

dos valores guiada pela própria 

concorrência. 

 

Diferentemente do que tem acontecido 

em hospitais, a dipirona vendida para o 

consumidor final nas farmácias em 

outros formatos como os comprimidos 

não registrou problema de produção, 

segundo o Sindusfarma (sindicato da 

indústria). Isso porque essa categoria de 

medicamento, isento de prescrição 

médica, é livre do controle de preços, ou 

seja, a própria indústria é quem define o 

valor cobrado, segundo Nelson 

Mussolini, presidente da entidade. 

 

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

/painelsa/2022/04/industria-

farmaceutica-pede-revisao-em-teto-de-

preco-de-remedio-para-evitar-

desabastecimento.shtml  
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Justiça manda INSS reanalisar 
pedido de parcelas atrasadas 
de aposentadoria 
 
26 de abril de 2022, 8h41 
Por José Higídio 
 
Ainda que a revisão dos seus próprios 

atos seja uma prerrogativa da 

Administração Pública, isso não pode 

ocorrer de modo arbitrário ou sem 

observância das normas 

regulamentares. 

 

Agência BrasilINSS vai ter de reanalisar o 

pedido de pagamento de valores 

atrasados 

 

Assim, a 1ª Vara Federal Cível e 

Criminal de Montes Claros (MG) 

condenou o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) a analisar 

novamente um pedido administrativo de 

pagamento de valores atrasados de 

aposentadoria sem questionar o direito 

da autora, reconhecido anteriormente. 

 

Por meio de recurso administrativo na 

2ª Câmara de Julgamento (CAJ) do 

Conselho de Recursos do Seguro Social 

(CRSS), a mulher havia 

conseguido aposentadoria por tempo de 

contribuição, com início em 2017. Após 

sua implantação, ela pediu o pagamento 

de parcelas em atraso, de 2017 a 2020, 

mas a solicitação foi negada, com o 

fundamento de inconsistências no ato de 

concessão. 

 

O juiz Wilson Medeiros Pereira lembrou 

que o Supremo Tribunal Federal já 

estabeleceu (RE 594.296) que "o 

desfazimento de atos administrativos, 

dos quais já decorreram efeitos 

concretos para os administrados, no 

exercício da autotutela administrativa, 

deve ser precedido de regular processo 

administrativo, no qual sejam 

garantidos contraditório e ampla 

defesa". 

 

No caso concreto, já havia ocorrido 

a preclusão da decisão administrativa e, 

portanto, só caberia a revisão do 

acórdão. De acordo com o magistrado, 

seria ilegal a reapreciação do mérito da 

decisão da 2ª CAJ "acobertada pela 

preclusão". 

 

Assim, foi determinado que o INSS 

profira nova decisão em consonância 

com o acórdão anterior, sem 

reapreciação do mérito "para fins de 

impedir o pagamento em favor da 

impetrante das parcelas a ela devidas em 

decorrência de inconsistências na 

concessão". 

 

Atuaram no caso os advogados Sérgio 

Henrique Salvador e Ricardo 

Leonel da Silva. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

1003729-42.2021.4.01.3807 

  

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

26/inss-reanalisar-pedido-parcelas-

atrasadas-aposentadoria  
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Alexandre cobra 
manifestação de Daniel 
Silveira sobre indulto e 
tornozeleira 
 
26 de abril de 2022, 8h47 
 
O ministro Alexandre de Moraes, do 

Supremo Tribunal Federal, deu um 

prazo de 48h para que a defesa do 

deputado federal Daniel Silveira se 

manifeste sobre o decreto de indulto 

presidencial. O deputado também deve 

explicar o descumprimento de medidas 

cautelares impostas pelo STF, como o 

uso da tornozeleira eletrônica.  

 

Em relação ao indulto, o ministro 

destacou que há uma petição juntada aos 

autos requerendo a declaração de 

inconstitucionalidade do perdão 

concedido por Bolsonaro, mas o tema 

será analisado em outros processos, sob 

relatoria da ministra Rosa Weber 

(ADPFs 964, 965, 966 e 967). 

 

Alexandre ressaltou, no entanto, que 

"apesar de o indulto ser ato 

discricionário e privativo do Chefe do 

Poder Executivo", ele deve respeitar a 

Constituição, conforme entendimento 

do próprio Supremo na ADI 5.847. 

 

Independentemente dessa análise, no 

entanto, que será feita em sede de 

controle concentrado de 

constitucionalidade pelo Plenário, a 

defesa do deputado deve apresentar uma 

cópia do decreto presidencial de indulto 

na ação penal, o que não foi feito até 

agora. 

 

Na AP, o Supremo vai decidir a 

possibilidade de extinção de 

punibilidade antes da publicação do 

acórdão condenatório ou mesmo do 

trânsito em julgado; e a definição dos 

reflexos nos efeitos secundários da 

condenação. 

 

Alexandre destacou que, embora o 

indulto só possa ser concedido após o 

trânsito em julgado, ele é considerado 

válido se, após a publicação da sentença 

que condenou o réu, estiver pendente 

apenas recurso da defesa, e a acusação 

não possa mais se manifestar. 

 

Além disso, o indulto extingue a pena, e 

não o crime, destaca o ministro. Assim, 

as outras medidas além da prisão 

continuam vigentes, como a obrigação 

de usar tornozeleira eletrônica. 

 

Descumprimento de cautelar 

 

O ministro lembra que, em sessão de 

março deste ano, o STF determinou a 

fixação de multa diária de R$ 15 mil em 

caso de descumprimento de qualquer 

uma das medidas cautelares decretadas 

judicialmente. 

 

Ele apontou, no entanto, que consta nos 

autos várias notícias sobre o 

descumprimento das cautelares, como o 

fato de Daniel Silveira não estar usando 

a tornozeleira; notícia de que ele 

participou em evento político 

promovido no Palácio do Planalto; além 

de ter concedido uma entrevista coletiva 

no final de março em seu gabinete na 

Câmara dos Deputados. 
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Assim, o ministro deu prazo de 48h para 

que a defesa se manifeste sobre o 

descumprimento das medidas 

determinadas judicialmente, e também, 

no mesmo prazo, apresente o decreto de 

indulto presidencial no processo para 

que o Supremo avalie outras questões. 

 

AP 1.044 

  
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
26/alexandre-cobra-manifestacao-
daniel-silveira-indulto  
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Juiz absolve Doria em ação 
contra licitação para serviços 
de publicidade 
 
26 de abril de 2022, 11h39 
Por Tábata Viapiana 
 
Nos termos do artigo 37, §1º, da 

Constituição Federal, a publicidade dos 

atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá 

ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, não podendo ostentar 

nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos. 

 

ReproduçãoJuiz absolve João Doria em ação 

contra licitação para serviços de 

publicidade 

 

Com base nesse entendimento, o 

juiz Marcelo Stabel de Carvalho 

Hannoun, da 3ª Vara da Fazenda 

Pública de São Paulo, julgou 

improcedente uma ação popular contra 

o estado de São Paulo e o ex-governador 

João Doria (PSDB), que pretendia 

suspender uma licitação para 

contratação de serviços de publicidade. 

 

A licitação envolvia a prestação de 

serviços de planejamento, 

desenvolvimento e execução de soluções 

de inteligência em comunicação digital. 

O edital foi contestado na Justiça pelo 

deputado estadual Major Mecca (PSL), 

que alegou que a contratação envolveria 

valores exorbitantes e se voltava para a 

promoção pessoal do então governador. 

 

No entanto, para o magistrado, as 

licitações indicadas na inicial tinham 

por objeto a contratação de soluço ̃es de 

inteligência em comunicação digital e 

serviços de publicidade, "com ac ̧o ̃es 

voltadas ao interesse público e com o 

propósito de difundir, na maior medida 

possível, informações confiáveis aos 

cidadãos acerca de seus direitos e dos 

serviços públicos", incrementando a 

comunicação com o Estado. 

 

"A Constituição Federal veda a 

personalização da publicidade, por 

meios que vinculem a divulgação dos 

feitos a algum governante em especial, 

ou mesmo servidor público, de modo a 

promovê-los pessoalmente. No caso, não 

há prova de conduta dolosa ou culposa 

dos agentes públicos com infração à 

vedação aventada, tampouco existe 

prova indicativa de lesão ao erário", 

afirmou o juiz. 

 

Hannoun também destacou, na 

sentença, o argumento do Estado de que 

os prazo dos contratos anteriores de 

publicidade estavam vencidos e, 

portanto, a licitação impugnada tinha 

objetivo de substituir e dar continuidade 

a uma contratação anterior, para 

"manter a população informada, 

inclusive com esclarecimentos a respeito 

das medidas destinadas à prevenção da 

pandemia e à aplicação de vacinas". 

 

A defesa do governador foi conduzida 

pelo escritório Pestana e Villasbôas 

Arruda Advogados. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-26/juiz-absolve-doria-valida-licitacao-servicos-publicidade#author


28 

 

Clique aqui para ler a sentença 

1005573-08.2021.8.26.0053 

 
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
26/juiz-absolve-doria-valida-licitacao-
servicos-publicidade  
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"Decisão sem fundamento", 
diz advogado multado por 
abandonar Júri 
 
Ele abandonou o plenário após a juíza 
proibir a permanência de sua filha de 14 
anos no local. Em entrevista ao 
Migalhas, ele deu sua versão sobre o 
ocorrido. 
 
terça-feira, 26 de abril de 2022 
 
"Decisão sem fundamento legal." Assim 

classificou o advogado Anderson 

Alexandrino Campos, multado pela 

juíza Élia Kinosita, da vara do 

Júri/Execuções Criminais de 

Osasco/SP, em 100 salários-mínimos 

por abandonar o plenário do Júri após 

ser proibida a permanência de sua filha 

de 14 anos no local. 

 

Na ata do julgamento, a magistrada 

afirmou que o causídico não queria 

"frustrar" a menina. Ele, em entrevista 

ao Migalhas, rebateu o argumento e deu 

a sua versão sobre o ocorrido. 

 

"Sabia que não era caso de 

repercussão, que não teriam imagens, 

que não teriam degladiações com 

promotoria...não era nada que eu 

pudesse colocar a minha filha em risco 

ou que pudesse prejudicar o 

crescimento intelectual dela." 

 

 

Advogado multado por abandonar Júri 

dá sua versão ao Migalhas.(Imagem: 

Reprodução/YouTube) 

 

Anderson explicou que faz parte de uma 

família de juristas, sendo ele, a esposa e 

o sogro advogados. "As minhas filhas 

respiram o Direito em casa", pontuou. 

 

O profissional disse ao Migalhas que 

uma de suas filhas sempre pediu para 

acompanhar uma sessão do Júri de 

perto. Ele, então, viu no caso em 

questão a oportunidade perfeita: 

segundo ele, era um processo trivial, de 

réu foragido, em sua cidade, perto da 

sua casa e no itinerário da perua da 

escola da menor. 

 

Naquele dia, de acordo com o causídico, 

o Júri foi iniciado às 10h sem nenhum 

contratempo, com testemunhas sendo 

ouvidas. Depois, foi feito um intervalo 

para o almoço, "numa calmaria como 

deve ser todo julgamento". 

 

Com o retorno do julgamento e se 

avizinhando de uma hora da fala da 

promotora, a filha dele ingressou no 

plenário, conforme combinado com ele 

anteriormente, e a confusão começou. 

 

 

Segundo Anderson, o tumulto todo foi 

criado pela própria juíza. Ele salientou, 

ainda, que se a magistrada tivesse 

"usado o bom senso" talvez tivesse 

aceitado o argumento dela. 

 

"Eu jamais colocaria em risco ou 

prejudicaria o andamento de um 

processo." 

 

Em seguida, o profissional explicou 

como aconteceu sua saída do 

julgamento.  

 

Multa 

https://www.migalhas.com.br/quentes/364554/r-100-mil-advogado-abandona-juri-para-nao-frustrar-filha-e-e-multado
https://www.migalhas.com.br/
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Sobre a multa aplicada, de 100 salários-

mínimos, o advogado informou que irá 

recorrer e afirmou que "a demonstração 

da ilegalidade, da arbitrariedade, do 

exagero, da desumanidade e da falta de 

bom senso" está refletida no valor 

imposto. 

 

"Isso é muito sério, a questão não é só 

de pai e filha." 

 

Por fim, disse que espera ter sido uma 

decisão isolada e que o caso não se 

repita. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/364672/decisao-sem-fundamento--
diz-advogado-multado-por-abandonar-
juri  
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Moraes diz que indulto não 
tira inelegibilidade de Daniel 
Silveira 
 
Ministro determinou inclusão do 
indulto na ação penal contra o 
deputado e deu 48h para defesa se 
manifestar sobre o perdão. 
 
terça-feira, 26 de abril de 2022 
 
O ministro Alexandre de Moraes, do 

STF, afirmou que o Judiciário pode 

analisar se o indulto concedido pelo 

presidente Jair Bolsonaro ao deputado 

Daniel Silveira obedece à Constituição. 

Moraes disse também que o indulto não 

livra Silveira da inelegibilidade. 

 

As declarações constam de decisão 

proferida nesta terça-feira, 26, na qual 

o ministro determinou a juntada 

imediata do decreto presidencial aos 

autos da ação penal contra o deputado 

no Supremo, e intimou a defesa do 

parlamentar a se manifestar, em 48 

horas, sobre o indulto, bem como em 

relação ao descumprimento de medidas 

cautelares. 

 

"Apesar de o indulto ser ato 

discricionário e privativo do chefe do 

Poder Executivo, a quem compete 

definir os requisitos e a extensão desse 

verdadeiro ato de clemência 

constitucional, a partir de critérios de 

conveniência e oportunidade, não 

constitui ato imune ao absoluto 

respeito à Constituição Federal e é, 

excepcionalmente, passível de controle 

jurisdicional, pois o Poder Judiciário 

tem o dever de analisar se as normas 

contidas no decreto de indulto, no 

exercício do caráter discricionário do 

presidente da República, estão 

vinculadas ao império constitucional." 

 

A decisão sobre as cautelares se deu 

após a Secretaria de Administração 

Penitenciária do DF informar à Corte 

que a tornozeleira eletrônica do 

deputado estaria sem bateria desde o 

dia 17 de abril. 

 

Ainda de acordo com o ministro, 

qualquer que seja a avaliação feita a 

respeita do indulto, o decreto não 

interfere na inelegibilidade do 

deputado, estipulada pela Lei da Ficha 

Limpa. 

 

"Ressalte-se, ainda, que, dentre 

os efeitos não alcançados por 

qualquer decreto de indulto está 

a inelegibilidade decorrente de 

condenação criminal em 

decisão proferida por órgão 

judicial colegiado." 

 

 
Moraes dá 48h para defesa de Daniel 

Silveira se manifestar sobre 

indulto. (Imagem: Nelson 

Jr./SCO/STF) 

 

Moraes destacou que a Corte deve 

avaliar se o indulto pode ser concedido 

antes mesmo de o processo transitar em 

julgado. 

 

"A análise da possibilidade ou 

não de extinção de punibilidade 

pela concessão de indulto 

individual, antes da publicação 

https://www.migalhas.com.br/
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do necessário acórdão 

condenatório, ou mesmo, antes 

do trânsito em julgado é 

necessária, pois, em que pese a 

doutrina ser amplamente 

majoritária quanto ao 

cabimento da graça e do indulto 

somente após o trânsito em 

julgado da sentença 

condenatória (...), há decisões 

do próprio Supremo Tribunal 

Federal entendendo possível a 

concessão de indulto, desde que, 

após a publicação da sentença 

condenatória, haja somente 

recurso da defesa pendente, 

tendo ocorrido trânsito em 

julgado para a acusação." 

 

Condenação 

 

Daniel Silveira foi condenado pelo STF 

à perda do mandato, dos direitos 

políticos e a 8 anos e 9 meses de prisão. 

O parlamentar foi julgado por estímulo 

a atos antidemocráticos e ataques a 

ministros do Supremo e a instituições 

do Estado, como o próprio STF. Um dia 

depois, Bolsonaro editou 

decreto concedendo perdão da pena ao 

deputado. 

 

 Processo: AP 1.044 

 

Leia a decisão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/364670/moraes-diz-que-indulto-nao-
tira-inelegibilidade-de-daniel-silveira  
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Golpistas que ofereciam 
cartas de crédito 
contempladas são 
condenados 
 
Juiz de SP concluiu que as provas 
demonstram detalhadamente como 
ocorriam os golpes, sendo impossível 
não se reconhecer a existência de uma 
organização criminosa. 
 
terça-feira, 26 de abril de 2022 
 
A 4ª vara Criminal de Sorocaba/SP 

condenou três integrantes de um grupo 

de golpistas pelos crimes de estelionato 

e associação criminosa. As penas 

fixadas variam de três a onze anos de 

reclusão em regime fechado. 

 

De acordo com os autos, o grupo se 

passava por uma empresa de venda de 

caminhões e outros bens móveis, 

mantendo anúncios nos sites de 

internet, com preços atrativos. 

 

 
Justiça condena grupo de 

estelionatários que oferecia cartas de 

crédito contempladas na 

internet.(Imagem: Pexels) 

 

Quando a vítima ligou no telefone 

vinculado ao anúncio, afirmaram que o 

bem fora vendido e a direcionaram para 

alguém supostamente credenciado a 

um banco, para revenda de cartas de 

crédito contempladas. Posteriormente, 

realizaram a cobrança de taxa indevida 

(adesão ao seguro garantia de crédito) 

com o propósito fraudulento de 

concretizar a negociação. A vítima 

arcou com prejuízo de R$ 37,8 mil. 

Investigações em contas bancárias e 

redes sociais utilizadas pelo grupo 

levaram à prisão dos acusados. 

 

O juiz Cesar Luís de Souza Pereira 

afirmou que as provas demonstram 

detalhadamente como ocorriam os 

golpes, sendo "impossível não se 

reconhecer a existência de uma 

organização criminosa". 

 

"Atuavam de forma coordenada, 

conferindo às transações fraudulentas 

aparência de legalidade, mediante o 

levantamento de cartas crédito 

contempladas, emissão de contratos, 

realização de fichas cadastrais, dentre 

outros expedientes, de maneira que as 

vítimas não desconfiassem que se 

tratava de um golpe." 

 

Isso posto, o magistrado afatou todas as 

teses defensivas, "ante conjunto 

probatório robusto, harmônico e que 

demonstra indene de dúvidas a 

formação de uma associação 

criminosa para a prática de crimes de 

estelionato que, no caso concreto, 

ocorreram por duas vezes em ato 

consumado e por uma vez na forma 

tentada." 

 

Uma quarta acusada foi absolvida da 

imputação do crime de organização 

criminosa. Ela foi condenada pelo 

crime de estelionato a oito meses de 

reclusão em regime aberto. 

 

 Processo: 1506202-

24.2021.8.26.0602 
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Juízes aposentados do STF 
não deveriam comentar 
decisões da Corte 
 
Função impõe restrições de 
autocontenção mesmo após o término 
do seu exercício 
 
CÁSSIO CASAGRANDE 
25/04/2022 19:35Atualizado em 
25/04/2022 às 19:39 
 
comentários 

Marco Aurélio Mello em sessão da 1ª 

Turma do STF em 2020. / Crédito: 

Nelson Jr/ STF 

 

A concessão de graça, pelo presidente 

Jair Bolsonaro, ao condenado Daniel 

Silveira, antes mesmo do trânsito em 

julgado da decisão, está suscitando 

enorme controvérsia no mundo 

jurídico e político. Não vou aqui 

discorrer sobre a polêmica questão 

em si, mas sim sobre um tema que lhe é 

totalmente lateral. Observei que a 

imprensa procurou entrevistar ex-

integrantes do Supremo Tribunal 

Federal (STF) a respeito do julgamento e 

do ato administrativo do chefe do 

executivo. Para meu espanto, eles não só 

responderam como um deles criticou 

abertamente a Corte e o presidente. 

 

Observando o comportamento de nossa 

Corte constitucional a partir da 

experiência da Suprema Corte 

americana, uma das maiores 

dissonâncias parece ser a falta de 

padrões de ética judicial a serem 

aplicados na vida privada dos juízes 

constitucionais brasileiros, inclusive ao 

período em que, por aposentadoria 

voluntária ou compulsória, eles deixam 

de exercer a função. 

 

Lembremos que nossa Constituição 

exige, como requisito para nomeação ao 

cargo, a reputação ilibada, condição 

necessária não apenas para a escolha e 

aprovação do indicado, pois que é 

também um pressuposto de compostura 

pessoal na vida pública e privada, 

inerente ao próprio exercício da 

magistratura suprema. 

 

A Lei do Impeachment, em seu artigo 39, 

inciso V, estabelece que os ministros do 

STF podem ser removidos do cargo pelo 

Senado na hipótese de “proceder de 

modo incompatível com a honra, 

dignidade e decoro de suas funções”. A 

Lei Orgânica da Magistratura (Lei 

Complementar 35/79), e o Código de 

Ética da Magistratura Nacional 

(Resolução 60 do CNJ, de 2008) 

estabelecem alguns parâmetros 

objetivos para a aferição da compostura 

pessoal dos juízes, entre eles “abster-se 

de emitir opinião sobre processo 

pendente de julgamento, seu ou de 

outrem, ou juízo depreciativo sobre 

despachos, votos, sentenças ou 

acórdãos, de órgãos judiciais, ressalvada 

a crítica doutrinária ou no exercício do 

magistério”. 

 

Aqui o leitor pode me perguntar: mas 

por que essas regras, bastante 

consabidas e frequentemente 

desrespeitadas, deveriam ser 

observadas por ministros do STF após se 

retirarem da Corte, quando já encerrado 

o seu vínculo institucional? A resposta 

https://www.jota.info/autor/cassio-casagrande
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não é difícil: juízes constitucionais não 

são “apenas” juízes. O exercício da 

magistratura constitucional é função 

inerentemente política, sujeita a 

mecanismos específicos de investidura e 

controle. Embora, por evidente, os 

controles institucionais (como o 

impeachment) possam ser operados 

apenas na constância do cargo, o dever 

de lealdade do juiz constitucional para 

com a Corte que integrou remanesce 

mesmo após sua retirada, já que o 

prestígio do tribunal depende da 

conduta pública e privada tanto de seus 

atuais como de seus antigos membros. 

 

A ideia de que “os homens e mulheres 

passam, mas as instituições 

permanecem” é fundada em um ideal 

republicano, do qual emana um ethos de 

impessoalidade e autocontenção pessoal 

em favor do bem comum. Essa conduta 

pressupõe expressões de lealdade 

institucional que transcendem a 

transitoriedade de ocupação dos altos 

cargos da República. 

 

Nos Estados Unidos, cuja Constituição é, 

antes de mais nada, uma obra de 

reverência ao republicanismo, essa 

moderação privada dos ex-ocupantes de 

altos cargos da República é bastante 

perceptível. Muito raramente se veem 

ex-presidentes se imiscuindo em 

controvérsias políticas ou buscando 

criticar ou interferir no mandato do 

presidente de turno. 

 

É praticamente impossível que um ex-

juiz da Suprema Corte se pronuncie na 

imprensa a respeito de antiga ou atual 

decisão do tribunal que integrou, 

inclusive porque, mesmo aposentados, 

os magistrados ainda mantêm vínculos 

com a Corte, tendo ao seu dispor, por 

exemplo, dois assessores. A ideia de que 

as instituições devem ser preservadas de 

desacordos intelectuais ou desavenças 

pessoais de seus membros ou ex-

membros está incrustrada na cultura 

republicana do país. 

 

Não podemos sonhar com uma 

República no Brasil se esquecermos que 

a prevalência do ideal republicano 

depende, também, de atitudes 

republicanas coletivas e individuais de 

seus cidadãos. Ex-ministros do STF 

deveriam dar o exemplo, calando-se 

sobre o trabalho da corte em que 

serviram. 

 

CÁSSIO CASAGRANDE – Doutor em 

Ciência Política, professor de Direito 

Constitucional da graduação e mestrado 

(PPGDC) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Procurador do 

Ministério Público do Trabalho no Rio 

de Janeiro (licenciado). Visiting Scholar 

na George Washington University 

(2022) 

 

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

analise/colunas/o-mundo-fora-dos-

autos/juizes-aposentados-do-stf-nao-

deveriam-comentar-decisoes-da-corte-

25042022  
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Decisão no STF gera corrida 
por exclusão da Selic do 
PIS/Cofins 
 
Valores recebidos a título de Selic não 
são receita nova e não podem compor 
base de cálculo, afirmam advogados 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
26/04/2022 07:00Atualizado em 
26/04/2022 às 10:05 
 
comentários 

Crédito: Fotolia 

 

A decisão do Supremo Tribunal Federal 

(STF) que afastou a cobrança do 

IRPJ e da CSLL sobre valores 

referentes à taxa Selic em razão de 

repetição de indébito tributário, isto é, 

da devolução de um valor pago 

indevidamente pelo contribuinte, levou 

a uma corrida de contribuintes ao 

Judiciário para defender a não 

incidência do PIS e da Cofins sobre essas 

verbas. 

 

O principal argumento dos advogados é 

que os valores recebidos a título de Selic 

não representam receita nova para as 

empresas e, portanto, não podem 

compor a base de cálculo do PIS e da 

Cofins. 

 

A Selic é a taxa básica de juros no Brasil 

e serve de base para o cálculo das outras 

taxas de juros. No julgamento sobre o 

IRPJ e a CSLL (Tema 962), o Supremo 

concluiu que os valores referentes à Selic 

em razão de repetição de indébito têm 

caráter indenizatório e de reparação de 

danos emergentes, ou seja, de prejuízos 

sofridos pelos contribuintes enquanto o 

dinheiro ficou parado. 

 

“O STF concluiu que a aplicação da taxa 

Selic na devolução do indébito tributário 

é uma recuperação de custo. Não se trata 

de um dinheiro novo para as empresas. 

É apenas uma indenização e uma 

recomposição do valor da moeda no 

tempo e, portanto, não deve ser 

tributada pelo PIS e pela Cofins”, afirma 

o tributarista Leonardo Gallotti Olinto, 

sócio do Daudt, Castro e Gallotti Olinto 

Advogados. 

 

Levantamento realizado 

pelo JOTA mostra uma multiplicação 

de pedidos com base nessa “tese filhote” 

nos tribunais, que se dividem quanto à 

aplicação do precedente do STF no caso 

do PIS e da Cofins. A maioria entende 

que a Selic deve ser tributada pelo PIS e 

pela Cofins. 

 

Os casos estão concentrados nos 

tribunais regionais federais da 4ª Região 

(TRF4) e da 5ª Região (TRF5). No TRF4, 

de 14 decisões recentes sobre esse 

pedido, apenas duas são favoráveis aos 

contribuintes, e 12 são contrárias. No 

TRF5, de 16 decisões levantadas 

pelo JOTA, metade é favorável aos 

contribuintes, e a outra metade, 

contrária. 

 

De um lado, as decisões favoráveis aos 

contribuintes consideram o 

entendimento do STF de que a taxa Selic 

não representa riqueza nova de modo a 

aumentar o patrimônio das empresas, 

mas sim danos emergentes que buscam 

recompor suas perdas. Assim, para 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
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juízes que entendem desse modo, juros 

moratórios não se enquadram em 

receita bruta, não integrando assim a 

base de cálculo do PIS e da Cofins. 

 

De outro lado, as decisões contrárias aos 

contribuintes consideram que as Leis 

10.637/02 e 10.833/03 — que 

disciplinam a cobrança do PIS e da 

Cofins no regime não cumulativo — 

fizeram uma espécie de alargamento da 

base de cálculo das contribuições. 

Ambas as leis definem que as 

contribuições incidem “sobre o total das 

receitas” das empresas. Além disso, 

essas legislações afirmam que o total das 

receitas compreende a receita bruta e 

“todas as demais receitas auferidas pela 

pessoa jurídica”. 

 

Antes, a Lei 9.718/98, que disciplina a 

cobrança das contribuições no regime 

cumulativo, falava apenas que o PIS e a 

Cofins são calculadas com base no 

“faturamento”, que, por sua vez, 

compreende a receita bruta das 

empresas. No regime cumulativo, 

tributos pagos em uma etapa da cadeia 

não são abatidos na etapa seguinte. No 

cumulativo, esses tributos devem ser 

abatidos na fase seguinte, o que gera 

direito a um crédito de PIS e Cofins para 

os contribuintes. 

 

A discussão chegou também ao Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, 

mesmo depois de o STF decidir que a 

Selic não deve ser tributada pelo IRPJ e 

pela CSLL, o STJ não estendeu esse 

entendimento para o PIS e para a Cofins. 

 

No julgamento de agravo interno no 

REsp 1949816/RS, por exemplo, em 

fevereiro deste ano, a 2ª Turma do STJ 

decidiu não julgar um recurso do 

contribuinte, que versava sobre o 

assunto. Primeiro, porque o tema não foi 

debatido nas instâncias inferiores. 

Segundo, porque o colegiado entendeu 

que a matéria é de natureza 

constitucional e, portanto, deve ser 

submetida ao STF. 

 

Apesar disso, os ministros concluíram 

que, ainda que o tema pudesse ser 

julgado no STJ, o tribunal tem 

entendimento firme no sentido de que a 

base de cálculo do PIS e da Cofins inclui 

o “total de receitas auferidas no mês pela 

pessoa jurídica”, o que abrangeria a Selic 

paga em razão da devolução de valores 

pagos indevidamente. A 1ª Seção do 

STJ, que reúne as duas turmas de direito 

público, ainda não apreciou o tema após 

a decisão do STJ sobre o IRPJ e a CSLL. 

 

Verba indenizatória 
 
Para a tributarista Tatiana Chiaradia, 

sócia do Cândido Martins Advogados, 

em ambos os regimes, tanto o 

cumulativo quanto o não cumulativo, os 

valores recebidos a título de Selic não 

devem ser considerados receita e, 

portanto, não devem ser tributados pelo 

IRPJ, pela CSLL, pelo PIS ou pela 

Cofins. 

 

A advogada explica que, com base no 

artigo 12 do Decreto 1.598/77, o conceito 

de receita bruta compreende quatro 

entradas: o produto da venda de bens; o 

preço da prestação de serviços; o 

resultado nas operações de conta alheia 

(por exemplo, quando a empresa 

empresta dinheiro e o recebe com juros); 

e as receitas da atividade ou objeto 

principal da empresa. 

 

“Em momento algum, esse decreto 

afirma que verbas indenizatórias ou 

referentes a recomposição de valores se 

enquadram no conceito de receita bruta. 

O que estamos discutindo é exatamente 

isso, que a taxa Selic, tal como 

reconhecido pelo STF, se trata de uma 

verba indenizatória. O fisco está me 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9718compilada.htm


39 

 

indenizando o valor que eu teria se 

tivesse ficado com esse dinheiro”, 

explica Tatiana. 

 

Para a tributarista Mariana Fernandes, 

do Figueiredo e Velloso Advogados, 

independentemente do regime, os 

valores recebidos a título de Selic na 

repetição do indébito tributário não 

representam acréscimo patrimonial e 

não podem compor também a base do 

PIS e da Cofins. 

 

“Quando há a aplicação da Selic sobre a 

devolução de um valor pago 

indevidamente, esses juros não são um 

ganho para o contribuinte, mas uma 

recomposição sobre um recurso do qual 

o contribuinte foi impedido de dispor”, 

afirma Mariana. 

 

Levantamento do depósito 
judicial 
 
Outra “tese filhote” encampada pelos 

advogados é a que pede a não incidência 

do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins 

sobre a taxa Selic paga em razão do 

levantamento de depósitos judiciais. 

 

O contribuinte realiza o depósito judicial 

para garantir o pagamento de uma 

dívida enquanto a discute judicialmente. 

Quando o Judiciário conclui que o valor 

não é devido, por exemplo, o 

contribuinte pode levantar ou sacar o 

depósito judicial. No período em que o 

valor ficou depositado, ele é corrigido 

pela taxa Selic. 

 

“Tanto na repetição do indébito quanto 

no depósito judicial, a taxa Selic é uma 

verba indenizatória. Eu não tenho um 

ganho financeiro. Eu estou recebendo 

uma indenização referente ao que eu 

teria caso tivesse ficado com o dinheiro”, 

afirma Tatiana, do Cândido Martins 

Advogados. 

 

Sobre os depósitos judiciais, os tribunais 

têm aplicado entendimento semelhante 

ao do pagamento da Selic na repetição 

do indébito. Ou seja, a maioria entende 

que o IRPJ e a CSLL não incidem sobre 

a Selic no levantamento dos depósitos 

judiciais, uma vez que se trata de verba 

indenizatória, com base na decisão do 

STF no Tema 962. Por outro lado, a 

maioria entende que, no caso do PIS e da 

Cofins, os juros moratórios e a correção 

monetária se incluem no “total de 

receitas”, devendo assim integrar a base 

de cálculo das contribuições. 

 

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/decisao-no-stf-
gera-corrida-por-exclusao-da-selic-do-
pis-cofins-26042022  
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Direito comparado com o 
quê? 
 
Sobre critérios para uso de direito 
estrangeiro em decisões judiciais 
 
EDUARDO JORDÃO 
26/04/2022 05:10 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

Já contei aqui sobre o caso em que o 

Cade apoiou-se no direito comparado de 

um jeito curioso: citando uma única 

decisão, de tribunal da Romênia, e 

ignorando conhecida jurisprudência 

americana em sentido contrário. 

 

A seletividade explícita divertiu alguns 

leitores. Mas seria de fato necessário 

citar jurisdições com entendimentos 

contrários ao que o tribunal pretende 

adotar? No exemplo do Cade, o fato de 

citar-se um país periférico tem alguma 

relevância? O fato de a orientação 

omitida ser a dos EUA, país 

particularmente influente do direito 

antitruste brasileiro, torna a seletividade 

mais problemática? Há direitos que 

deveriam ser citados e outros não? 

 

Há quem diga serem mais 

compreensíveis as citações a países mais 

próximos cultural e historicamente. 

Afinal, esses seriam indícios 

importantes do sucesso de eventual 

importação jurídica. A despeito disso, 

conhecido estudo empírico identifica 

que as cortes americana, canadense e 

alemã figuram sempre entre mais 

influentes, mesmo para países muito 

distintos deles, como Israel. 

 

Se o critério a guiar a citação não for a 

semelhança cultural e histórica, qual 

seria? Alguns autores sugerem a 

relevância econômica e/ou cultural, que 

deixaria em evidência o país e, como 

consequência, também a sua 

jurisprudência. Outros apontam a 

relevância de aspectos relativos aos 

próprios magistrados: aspirações 

pessoais sobre jurisdições que deveriam 

servir de modelo ou relações acadêmicas 

com alguns países. Este último aspecto 

explicaria as menções de Gilmar Mendes 

ao direito alemão e as de Luís Roberto 

Barroso ao direito americano, por 

exemplo. 

 

No mais, a seletividade também levanta 

questões sobre o significado do recurso 

ao direito estrangeiro. Quando um juiz 

menciona a orientação jurisprudencial 

de outra jurisdição, como seu argumento 

pode ser traduzido? A depender disso, a 

seletividade poderá ser mais ou menos 

problemática. 

 

Uma forma forte de traduzir o 

argumento seria a seguinte: outros 

países já adotam aquela orientação e 

este deveria ser o sentido em direção ao 

qual se deveria marchar. Neste sentido, 

as jurisdições mencionadas são uma 

espécie de norte moral ou civilizatório. 

 

Mas também é possível que a menção a 

outras jurisdições seja simplesmente 

uma forma de dizer que a solução que se 

quer adotar já vige em outros países. A 

ideia aqui seria valer-se da outra 

https://www.jota.info/autor/eduardo-jordao-2
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jurisdição como um reforço da 

razoabilidade da solução cogitada. Para 

uma utilização mais persuasiva do 

argumento neste sentido, seria 

conveniente que se reportassem as 

consequências da adoção desta solução 

naquela jurisdição: se gerou resultados 

sociais positivos, se foi objeto de crítica, 

se está em vias de ser alterada etc. 

 

A literatura reporta a ampliação do 

recurso ao direito comparado pelos 

tribunais, no contexto geral da 

globalização. É importante que este 

movimento seja acompanhado das 

reflexões acima, para que as citações a 

direito estrangeiro possam contribuir de 

fato para a legitimidade das decisões 

judiciais e não sejam apenas elementos 

de retórica vazia. 

 

EDUARDO JORDÃO – Professor da 

FGV Direito Rio e sócio do Portugal 

Ribeiro Advogados. Doutor pelas 

Universidades de Paris e de Roma. 

Mestre pela USP e pela LSE. Foi 

pesquisador visitante em Harvard, Yale, 

MIT e Institutos Max Planck. 
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Brasil 

INSS começa a pagar hoje 13º 
salário antecipado 
 
Até 6 de maio, mais de 31 milhões de 
segurados receberão a primeira parcela, 
que será paga conforme o dígito final do 
Número de Inscrição Social (NIS) 
 
Por Agência Brasil — Brasília 
25/04/2022 10h02  Atualizado há uma 
hora 
 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

 

Os aposentados e pensionistas do 

Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) começam a receber hoje (25) 

a antecipação do décimo 

terceiro. Até 6 de maio, mais de 31 

milhões de segurados receberão a 

primeira parcela, que será paga 

conforme o dígito final do Número de 

Inscrição Social (NIS). 

 

O extrato com os valores e as datas de 

pagamento do décimo terceiro está 

disponível desde a semana passada. A 

consulta pode ser feita tanto pelo 

aplicativo Meu INSS, disponível para 

celulares e tablets, quanto pelo site 

gov.br/meuinss. 

 

Quem não tiver acesso à internet pode 

consultar a liberação do décimo terceiro 

pelo telefone 135. Nesse caso, é 

necessário informar o número do 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 

confirmar alguns dados ao atendente 

antes de fazer a consulta. O atendimento 

telefônico está disponível de segunda a 

sábado, das 7h às 22h. 

 

Quem ganha o salário mínimo 

 

final do NIS 1ª parcela 2ª parcela 

1 25 de abril 25 de maio 

2 26 de abril 26 de maio 

3 27 de abril 27 de maio 

4 28 de abril 30 de maio 

5 29 de abril 31 de maio 

6 2 de maio 1º de junho 

7 3 de maio 2 de junho 

8 4 de maio 3 de junho 

9 5 de maio 6 de junho 

0 6 de maio 7 de junho 

Fonte: INSS 

 

Quem recebe mais que o salário 

mínimo 

 

final do NIS 1ª parcela 2ª parcela 

1 e 6 2 de maio 1º de junho 

2 e 7 3 de maio 2 de junho 

3 e 8 4 de maio 3 de junho 

4 e 9 5 de maio 6 de junho 

5 e 0 6 de maio 7 de junho 

Fonte: INSS 

 

O decreto com a antecipação do décimo 

terceiro foi assinado em março. Este será 

o terceiro ano seguido em que os 

segurados do INSS receberão o décimo 

terceiro antes das datas tradicionais, em 

agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, 

o pagamento ocorreu mais cedo por 

causa da pandemia de covid-19. 

 

Segundo o Ministério do Trabalho e 

Previdência, o pagamento do décimo 

terceiro antecipará a injeção de R$ 56,7 

bilhões na economia. Desse total, R$ 

28,35 bilhões correspondem à primeira 

parcela, referente à competência de abril 

e que será paga entre o fim de abril e o 

início de maio. O restante corresponde à 
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segunda parcela, da competência de 

maio, a ser paga no fim de maio e início 

de junho. 

 

A maioria dos aposentados e 

pensionistas receberá 50% do décimo 

terceiro na primeira parcela. A exceção é 

para quem passou a receber o benefício 

depois de janeiro e terá o valor calculado 

proporcionalmente. 

 

O Ministério do Trabalho esclarece que 

os segurados que recebem benefício por 

incapacidade temporária (antigo 

auxílio-doença) também têm direito a 

uma parcela menor do décimo terceiro, 

calculada de acordo com a duração do 

benefício. Por lei, os segurados que 

recebem benefícios assistenciais, como o 

Auxílio Brasil, não têm direito a décimo 

terceiro salário. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/25/inss-comeca-a-pagar-
hoje-13o-salario-antecipado.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Brasil 

Receita prorroga para junho 
prazo final para entrega do IR 
para MEI 
 
Resolução publicada nesta segunda-
feira também prorrogou para maio a 
renegociação de dívidas do Simples 
 
Por Juliano Basile, Valor — Brasília 
25/04/2022 09h30  Atualizado há uma 
hora 

 
A Receita Federal prorrogou para 30 de 

junho o prazo final para apresentação da 

Declaração Anual Simplificada para o 

MEI (DASN-SIMEI) referente ao ano-

calendário 2021. 

 

Resolução publicada nesta segunda-

feira no Diário Oficial da União também 

prorrogou até o último dia de maio a 

adesão ao Programa de 

Reescalonamento do Pagamento de 

Débitos no âmbito do Simples Nacional 

(Relp). Desta forma, a comprovação do 

pedido de desistência e da renúncia de 

ações judiciais deverá ser apresentada 

no órgão que administra o débito até o 

último dia útil de maio de 2022. 

 

A Agência Brasil informa que a decisão 

do Comitê Gestor do Simples Nacional 

foi necessária para dar tempo ao 

governo para definir uma fonte para 

compensar a perda de arrecadação com 

o parcelamento especial, conforme 

exigência da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. A Receita Federal informou que 

já está tudo pronto para o início do 

parcelamento. 

 

O Relp permite a renegociação de 

dívidas das micro e pequenas empresas 

e dos microempreendedores individuais 

que foram prejudicados pela pandemia 

em 2020. A dívida pode ser parcelada 

em até 180 meses e ter descontos, 

informa a Agência Brasil. 

 

A medida deve ajudar cerca de 1,9 

milhão de empresários, segundo o 

Sebrae, que faz parte do Comitê Gestor, 

de acordo ainda com a Agência Brasil. 

 

Ficam excepcionalmente reconhecidas 

as regularizações de pendências 

relativas a débitos impeditivos à opção 

pelo Simples Nacional realizadas no 

último dia útil de maio de 2022 pelas 

empresas já constituídas, que 

formalizaram a opção até 31 de janeiro 

de 2022, diz ainda o texto do DOU. 

 

 
— Foto: Marcelo Camargo/Agência 

Brasil 

 

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

2022/04/25/receita-prorroga-para-

junho-prazo-final-para-entrega-do-ir-

para-mei.ghtml  
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Finanças 

Análise: Dólar será 
fundamental para o Copom 
 
Um dólar mais baixo, como chegou a 
ocorrer mais para o começo da semana 
passada, poderá ajudar o BC a exibir 
uma projeção de inflação menos 
distante da meta de 2023; a moeda 
americana, no entanto, inverteu sinal e 
voltou a subir 
 
Por Alex Ribeiro, Valor — São Paulo 
25/04/2022 10h05  Atualizado há uma 
hora 

 
A evolução da cotação do dólar ante 

o real nos próximos dias, que abriu a 

sessão de mercado de hoje sob pressão, 

será fundamental 

nas projeções de inflação que vão 

subsidiar a decisão do Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco 

Central na semana que vem. 

 

Um dólar mais baixo, como chegou a 

ocorrer mais para o começo da semana 

passada, poderá ajudar o Banco Central 

a exibir uma projeção de inflação menos 

distante da meta de 2023 e, portanto, 

reduzir a pressão por um aperto 

monetário mais forte. 

 

Na sexta-feira, porém, o dólar teve 

uma forte alta, em decorrência de uma 

sinalização do presidente do Federal 

Reserve (Fed, o BC 

americano), Jerome Powell, de que 

está sob a mesa uma alta de 0,5 ponto 

percentual nos juros 

básicos dos Estados Unidos. 

 

O Banco Central brasileiro interveio no 

câmbio, com uma venda de US$ 571 

milhões. A ação se justificou para 

manter a funcionalidade no câmbio, 

numa sessão de mercado espremida no 

meio de um feriado prolongado. Mas, no 

fim das contas, evitou um dólar mais 

alto. 

 

Outra dúvida são as incertezas sobre a 

economia chinesa, com a perspectiva 

de decretação de um lockdown 

mais severo em Pequim para conter 

a mais recente onda de contágio 

do coronavírus no país. A cotação 

do minério de ferro registrou queda 

de cerca de 10% nesta segunda-feira. 

 

O dólar não tem uma relação direta com 

a política monetária, mas ganhou 

preponderância recentemente, por dois 

motivos. 

 

Um deles foram as declarações do 

presidente do Banco Central, Roberto 

Campos Neto, de que setores do 

mercado não estavam levando em conta 

o novo patamar do dólar - mais baixo – 

nas suas projeções de inflação. 

 

Não há um indicador seguro das 

projeções do mercado para a inflação 

desde 25 de março, com o início da greve 

dos servidores do Banco Central. O 

BC promete divulgar amanhã o 

Focus. Mas levantamentos informais, 

como a da XP Investimentos, apontam 

que a projeção de inflação do mercado 

para 2023 pode ter subido para 4%, ante 

uma meta de inflação d 3,25% para o 

ano. 

 

Outro fato que dá maior visibilidade 

para a cotação do dólar, dentro das 

decisões de política monetária, é 

que aumentou o chamado repasse das 

variações cambiais na inflação. 

 

Uma alta de 10% na cotação do dólar 

leva a um efeito máximo de 1,1 ponto 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/22/dolar-tem-forte-alta-no-retorno-do-feriado-com-fed-no-radar-juros-rondam-ajustes.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/22/dolar-tem-forte-alta-no-retorno-do-feriado-com-fed-no-radar-juros-rondam-ajustes.ghtml
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https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/22/campos-neto-passa-mensagem-de-que-ciclo-esta-perto-do-fim-em-encontro-com-investidores.ghtml
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percentual na inflação, 12 meses 

adiante. Num prazo mais longo, entre 18 

e 21 meses, esse efeito se reduz para algo 

entre 0,6 e 0,7 ponto percentual. 

 

Pode fazer uma grande diferença. Na 

semana passada, o dólar chegou a 

oscilar na casa dos R$ 4,60, ou 8% 

abaixo do consenso do mercado, que as 

pesquisas informais indicam ser 

próximo de R$ 5,00. Isso se traduz 

numa projeção de inflação cerca de 0,5 

ponto percentual menor para 2023. 

Pode ajudar o Copom a apresentar uma 

projeção de inflação mais próxima da 

meta. 

 

A inflação esperada sob relativo 

controle, por sua vez, evitaria levar a 

taxa básica muito mais longe dos 12,75% 

ao ano sinalizados pelo Copom em 

março para o fim do ciclo de aperto 

monetário. 

 

 
Ação do BC no câmbio na sexta-feira 

(22), com a venda de US$ 571 milhões, 

evitou um dólar mais alto — Foto: 

Kiyoshi Ota/Bloomberg 

  

https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/04/25/analise-dolar-sera-
fundamental-para-o-copom.ghtml  
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Empresas 

Ciclo de alta atrai novos 
gigantes para a mineração 
 
Cosan, de Rubens Ometto, e J&F 
Investimentos, holding da família 
Batista, pretendem se tornar players 
relevantes no setor 
 
Por Mônica Scaramuzzo, Stella Fontes e 
Ivo Ribeiro — De São Paulo 
25/04/2022 05h02  Atualizado há 2 
horas 

 
Em um novo ciclo de alta, os preços do 

minério de ferro atraíram dois grandes 

importantes grupos econômicos do país 

ao setor. A holding J&F, dos irmãos 

Batista - dona da gigante de carnes JBS -

, anunciou a compra de ativos da Vale no 

início do mês em Corumbá (MS). Poucos 

meses antes, a Cosan, do empresário 

Rubens Ometto Silveira Mello, tinha 

feito a estreia em mineração ao comprar, 

em agosto, o porto de São Luís (MA), 

com planos de trazer minério de uma 

jazida no Pará. 

 

Embora sejam projetos ainda modestos 

de exploração de minério, os dois 

gigantes estão dispostos a fazer 

investimentos bilionários para que essa 

nova divisão de negócio se torne 

relevante no faturamento, apurou 

o Valor. 

 

Na J&F, os planos não se restringem a 

ficar com as duas minas recém-

adquiridas da Vale, com produção atual 

de 2,7 milhões de toneladas - mas podem 

atingir 6 milhões de toneladas. Depois 

da compra das minas, a J&F avalia novas 

oportunidades, segundo pessoa próxima 

ao grupo. “Esse foi o primeiro passo”, 

disse a fonte, que preferiu não se 

identificar. 

 

Assim como fez na indústria de proteína 

animal, a J&F planeja se consolidar 

como “player” relevante e erguer a “JBS 

da mineração”, acrescentou. Ir às 

compras tem sido estratégia recorrente 

da família Batista para avançar nos 

mercados em que apostou suas fichas. 

 

 
Alta do minério deve ativar projetos que 

estavam em stand-by no país — Foto: 

Marcos de Moura e Souza/Valor 

 

A Vale confirmou a venda das minas à 

J&F, conforme antecipado pelo Valor, 

há cerca de duas semanas. A transação 

avaliou os ativos em US$ 1,2 bilhão 

(“enterprise value”, EV), incluindo 

contratos de longo prazo de “take or pay” 

na logística de transporte do minério. 

 

Considerando-se o EV e o resultado 

antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização (Ebitda) de US$ 110 

milhões, o múltiplo da transação foi de 

10,9 vezes, “um atrativo múltiplo de 
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saída” para a Vale, na avaliação do Bank 

of America (BofA). 

 

Para os analistas Caio Ribeiro, Leonardo 

Neratika e Guilherme Rosito, a venda 

demonstra o compromisso da 

mineradora de “aprimorar e simplificar 

seu portfólio e focar em ativos de alta 

qualidade”. Comparado a outras 

operações da Vale, o Sistema Centro-

Oeste representa uma ativo de menor 

qualidade, com Ebitda por tonelada de 

minério de ferro de US$ 41, ante a média 

da companhia US$ 102 por tonelada, 

observaram. 

 

Na avaliação da J&F, porém, o negócio 

não saiu caro, disse outra fonte. A 

grande parte do US$ 1,2 bilhão atribuído 

aos ativos se refere a contratos de “take-

or-pay” firmados com a Hidrovias do 

Brasil até 2039. Dessa forma, a soma do 

que os Batista terão de desembolsar 

efetivamente, US$ 150 milhões, e das 

dívidas da operação gira em torno de R$ 

1 bilhão, bem abaixo do valor de 

empresa. Ao fechar o negócio, a J&F 

indica que vê margem para elevar os 

ganhos na operação, o que poderia 

passar por aumento de produção, 

observou. 

 

A J&F decidiu entrar em mineração por 

considerar o setor resiliente e por haver 

no mercado ativos que podem ser 

melhor explorados. “Vamos analisar 

crescimento em todos os negócios 

adquiridos, incluindo mas não se 

limitando a mineração”, disse uma das 

fontes. 

 

Também com áreas de negócios 

consideradas resilientes, a Cosan 

pretende avançar nesse setor. Os planos 

do grupo para a área são antigos - 

Rubens Ometto tentou comprar a 

participação do fundo de pensão Previ 

na Vale, mas o negócio não foi adiante. 

Em agosto, a Cosan fechou a compra do 

terminal portuário da chinesa CCCC, 

com meta de integrar logística e 

mineração. À época, também anunciou 

que fechou parceria com o empresário 

Paulo Brito, fundador da Aura Minerals, 

para começar a explorar minério no Pará 

e escoar a produção pela ferrovia da Vale 

até o Maranhão. 

 

A parceria ainda está em formatação - as 

partes discutem a participação de cada 

um na joint venture, apurou o Valor. 

Brito detém direitos minerários na 

região de Carajás, onde estão as minas 

da Vale. A ideia é produzir, a partir de 

2025, cerca de 10 milhões de toneladas 

por ano e triplicar o volume nos anos 

seguintes. 

 

A Cosan tem à frente do negócio o 

executivo Juarez Saliba, ex-Vale e ex- 

CSN. Ele também será acionista 

minoritário no projeto. 

 

A Cosan informou, em nota, que 

ingressa com um projeto robusto para 

explorar minério de ferro no Pará, com 

escoamento via porto privado no 

Maranhão. “O projeto contará com a 

consolidada expertise do grupo no setor 

de logística (ferroviária e portuária) e de 

parceiro estratégico, com a ambição de 

se tornar um ‘player’ relevante do setor 

nos próximos anos. 

 

Segundo o grupo, a empresa que vai 

gerir o negócio de mineração e logística 

terá conselheiros e executivos com 

experiência no setor, para garantir mais 

tração ao seu desenvolvimento. 

 

Para Patricia Muricy, sócia da Deloitte 

Brasil responsável pelo setor de 

mineração, o alto preço das 

commodities minerais deve atrair tanto 

novos entrantes quanto fundos de 

private equity (que compram 
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participação em empresas). “Esse 

movimento representa também uma 

oportunidade para as grandes 

mineradoras que querem e que precisam 

reorganizar seu portfólio, focando em 

ativos de maior performance, menor 

impacto sócio-ambiental, menor pegada 

de carbono, muito em linha com os 

compromissos públicos assumidos 

referentes ao ESG.” 

 

Para Muricy, é importante que os 

entrantes avaliem aspectos relevantes 

para todos os ‘stakeholders’ e não se 

restrinjam a uma análise econômico-

financeira simplista, pois há muitos 

outros riscos que podem inviabilizar os 

retornos esperados. 

 

Para fontes do setor ouvidas pelo Valor, 

esse novo momento de alta de preços do 

minério deve ativar projetos que 

estavam em stand-by, atraindo 

investidores. Entre eles, os planos de 

expansão da Bamin, na Bahia. 

 

De acordo com pessoas a par do assunto, 

a Bamin vem buscando nos últimos anos 

um investidor financeiro para o projeto. 

Contudo, o valor pedido pela 

mineradora é considerado alto para 

entrada de um novo sócio. 

 

Em nota, a Bamin informou que seu 

projeto, integrado, é de grande porte e 

de relevância para a Bahia. Envolve a 

Mina Pedra de Ferro, em Caetité, a 

construção do Porto Sul, em Ilhéus, e o 

trecho 1 da ferrovia Fiol. “São projetos 

de grande porte, que despertam 

interesse de parceiros diversos, com os 

quais a empresa estará sempre aberta 

para conversar.” 

 

Os desembolsos maiores da empresa 

estão na conclusão da ferrovia e no 

terminal portuário. A implantação da 

mina é o menor investimento, diz um 

executivo que conhece o projeto. 

 

Outro projeto que ficou em stand-by, 

mas que pode ser reativado é o de 

exploração de minério da Manabi, em 

Minas Gerais, de acordo com outra 

fonte. Tirar essa mina do papel depende 

de logística (ferrovia ou mineroduto) e 

portuária. Fica próximo da mina da 

Anglo American e de ferrovia da Vale. 

Nenhum porta-voz da empresa foi 

encontrado para comentar o assunto. 

 

Em minério de ferro, o grande desafio 

para entrantes é definir se quer ser 

grande - projetos acima de 20 milhões 

de toneladas por ano - e dispor de fôlego 

financeiro (fluxo de caixa) para montar 

o empreendimento, avalia José Carlos 

Martins, sócio da Neelix Consulting & 

Metals e ex-diretor de ferrosos da Vale 

por dez anos. Muitos investidores 

preferem ser pequenos e vender a 

produção para Vale ou CSN. 

 

A depender do projeto, o investimento é 

na faixa de bilhões de dólares e costuma 

levar de três a cinco anos para ser 

implantado. Costuma haver atrasos por 

causa de licenciamento ambiental e de 

problemas em obras de logística 

(ferrovia e porto). “No Brasil há pelo 

menos uns 20 projetos que aguardam 

oportunidade de sair do papel. Espaço 

há no mercado, neste momento. Fatores 

críticos são os que apontei, além do 

cenário de demanda, e preços, que deve 

ser considerado”, afirma o consultor. 

 

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

cia/2022/04/25/ciclo-de-alta-atrai-

novos-gigantes-para-a-

mineracao.ghtml  
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Legislação 

São Paulo poderá alterar 
cálculo do imposto sobre 
herança e doações 
 
Governo do Estado pretende autorizar 
dedução de dívidas da base do ITCMD 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
25/04/2022 05h02  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Advogada Joanna Rezende: contribuinte 

continua obrigado a entrar com ação 

para ter seu direito garantido — Foto: 

Divulgação 

 

A Fazenda de São 

Paulo pretende alterar a 

cobrança do ITCMD. Quer autorizar 

a dedução de dívidas da base de 

cálculo do imposto sobre herança e 

doações. A decisão vem em meio a uma 

série de derrotas no Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJSP) e na 

esteira de outros Estados que 

decidiram rever suas legislações. 

 

Os desembargadores entendem que 

apenas o patrimônio 

líquido transmitido aos herdeiros - 

deduzidas as dívidas - pode ser alvo de 

tributação. Há também precedente 

favorável ao contribuinte no Supremo 

Tribunal Federal (STF), aberto há 

dez anos. A decisão é da 1ª Turma 

(Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 733.976). 

 

Em nota ao Valor, a Secretaria da 

Fazenda e Planejamento (Sefaz-

SP) aponta a possibilidade de 

mudança. A Diretoria de Arrecadação, 

Cobrança e Recuperação de Dívida 

(Dicar), área técnica responsável pelo 

ITCMD, afirma, já se manifestou no 

sentido de fazer a alteração para o 

abatimento das dívidas, mas ainda não 

foi enviado projeto de lei à Assembleia 

Legislativa do Estado de São 

Paulo (Alesp). 

 

Por ora, acrescenta a Sefaz-SP, continua 

valendo o artigo 12 da lei do 

ITCMD (nº 10.705, de 2000). O 

dispositivo prevê que “no cálculo do 

imposto, não serão abatidas quaisquer 

dívidas que onerem o bem transmitido, 

nem as do espólio”. Em São Paulo, a 

alíquota do tributo é de 4%. 

 

No ano passado, o Estado arrecadou 

pouco mais de R$ 4 bilhões de 

ITCMD, valor superior ao de 2020 - 

de R$ 3,1 bilhões. O recolhimento do 

tributo representa cerca de 2% da 

arrecadação geral do Estado. 

 

“Muito embora a questão seja antiga, o 

contribuinte continua tendo que entrar 

com ações judiciais para ter seu direito 

garantido”, diz a advogada Joanna 

Rezende, sócia do escritório Velloza 

Advogados, lembrando que o sistema da 

Fazenda paulista para recolhimento do 

ITCMD não admite o abatimento de 

dívidas para cálculo do imposto. 

 

O Órgão Especial - instância máxima do 

TJSP - já foi chamado a analisar a 

constitucionalidade do artigo 12 da lei do 
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ITCMD. Mas os desembargadores, em 

2018, negaram fazer essa análise. 

Entenderam que, se há violação, é em 

relação à legislação infraconstitucional, 

especificamente ao Código Tributário 

Nacional (CTN), que define a base de 

cálculo do ITCMD, e ao Código Civil 

(processo nº 0023901-

70.2018.8.26.0000). 

 

Segundo advogados, o problema está 

atualmente mais concentrado em São 

Paulo. Em outros Estados - como Rio 

de Janeiro, Minas 

Gerais, Paraná, Goiás e Rio 

Grande do Sul - o tributo é exigido 

sem as dívidas, de acordo com 

levantamento do escritório Cescon 

Barrieu. Algumas normas já previam 

originalmente a dedução. Outras foram 

alteradas para estabelecê-la. 

 

“A norma de São Paulo inverte a lógica 

da legislação civil”, afirma a advogada 

tributarista Carolina Romanini Miguel, 

sócia da banca. Pelo Código Civil, 

explica, o tributo deve recair apenas 

sobre o valor líquido. 

 

Se uma pessoa deixa, por exemplo, um 

apartamento de R$ 1 milhão sobre o qual 

há uma dívida de R$ 300 mil, o herdeiro 

vai receber efetivamente R$ 700 mil. 

“Mas a Fazenda exige o imposto sobre o 

total e, depois, com o imóvel, é que o 

herdeiro pague a dívida. É uma inversão 

da ordem”, diz. 

 

Em fevereiro, a 2ª Câmara de Direito 

Público do TJSP determinou que a 

Fazenda devolva R$ 34,2 mil a um 

herdeiro. Ele alegou que do valor 

considerado como base de cálculo do 

ITCMD (R$ 894,3 mil) não foram 

deduzidas as despesas com o processo 

de inventário - custas e honorários 

advocatícios - de R$ 51,3 mil. 

“Para avaliação do imposto devido, 

devem ser deduzidas do cálculo as 

dívidas deixadas pelo de cujus, bem 

como as despesas do espólio. A 

interpretação se coaduna com os 

princípios da capacidade contributiva e 

vedação ao confisco”, afirma a relatora 

do caso, desembargadora Maria 

Fernanda de Toledo Rodovalho 

(processo nº 1013350-

30.2020.8.26.0554). 

 

Em outra decisão recente, a 9ª Câmara 

de Direito Público, por unanimidade, 

decidiu favoravelmente a um herdeiro 

que entrou com mandado de segurança 

para abater do cálculo as dívidas 

relacionadas ao bem que recebeu com a 

morte dos seus avós e da sua mãe. 

 

Além da definição da base de cálculo 

estabelecida pelo CTN, os 

desembargadores consideraram dois 

dispositivos do Código Civil de 

2002 - legislação editada 

posteriormente à lei paulista. O artigo 

1.792 determina que o herdeiro não 

responde por encargos superiores ao 

valor que recebe de herança. O artigo 

1.997, por sua vez, prevê que a herança 

responde pelo pagamento das dívidas do 

falecido. 

 

“A interpretação dos dispositivos indica 

que o imposto deve incidir apenas sobre 

os bens transmitidos aos herdeiros, de 

modo que devem ser excluídos os 

valores utilizados para pagamento das 

dívidas do espólio”, diz o 

desembargador Rebouças de Carvalho, 

relator do caso (processo nº 1001790-

42.2020.8.26.0344). 

 

De acordo com Gustavo Campos 

Mauricio, advogado da área de família e 

sucessões na Advocacia Ruy de Mello 

Miller, existe uma lógica do sistema 

jurídico brasileiro de prever que a dívida 
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seja paga com os bens deixados pelo 

devedor, o que limita a responsabilidade 

de terceiros. 

 

“O tribunal tem conjugado todos esses 

dispositivos para excluir o passivo 

deixado pelo falecido. Mas, ainda assim, 

a regra de São Paulo, em sentido 

contrário, permanece vigente”, afirma. 

 

Em outro caso analisado pelo TJSP, os 

herdeiros relataram que judicializaram a 

questão porque o sistema da Fazenda 

paulista, utilizado para o pagamento do 

imposto, não autoriza a dedução das 

dívidas do espólio. Em primeiro grau, o 

juízo 2ª Vara da Família e das Sucessões 

de São José dos Campos, no interior 

paulista, negou o abatimento. 

 

A 8ª Câmara de Direito Privado, porém, 

determinou a exclusão do passivo com 

base no artigo 1.847 do Código Civil. 

Pelo dispositivo, o cálculo do montante a 

ser transmitido aos herdeiros 

necessários (filhos, cônjuge e pais) deve 

ser o valor dos bens existentes na 

abertura da sucessão, abatidas as dívidas 

e as despesas do funeral. 

 

“Não há dúvida de que o imposto de 

transmissão causa mortis dever recair 

apenas sobre os bens efetivamente 

transmitidos aos herdeiros em razão do 

óbito do titular, configurando manifesto 

excesso exigir imposto sobre as dívidas 

do espólio, malgrado a redação do artigo 

12, da Lei Estadual nº 10.705/2000, tida 

como revogada pelas disposições do 

Código Civil”, diz o relator, 

desembargador Alexandre Coelho 

(processo nº 2038663-

52.2021.8.26.0000). 

 

Em nota, a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE), defende que não é 

admitido o abatimento das dívidas, pela 

interpretação literal do artigo 38 do 

CTN. O dispositivo prevê que “a base de 

cálculo do imposto é o valor venal dos 

bens ou direitos transmitidos”. 

Afirma ainda que, no TJSP, a tese é 

majoritariamente favorável ao 

contribuinte, “mas que não se pode 

indicar tendências de órgãos 

fracionários” do tribunal. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/04/25/sao-paulo-podera-
alterar-calculo-do-imposto-sobre-
heranca-e-doacoes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/25/sao-paulo-podera-alterar-calculo-do-imposto-sobre-heranca-e-doacoes.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/25/sao-paulo-podera-alterar-calculo-do-imposto-sobre-heranca-e-doacoes.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/25/sao-paulo-podera-alterar-calculo-do-imposto-sobre-heranca-e-doacoes.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/25/sao-paulo-podera-alterar-calculo-do-imposto-sobre-heranca-e-doacoes.ghtml
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Economia 

Térmicas incluídas na lei de 
privatização da Eletrobras 
vão custar R$ 52 bi, e conta de 
luz vai subir 
 
Valor considera só operação das usinas, 
impostas pelo Congresso como 
condição para venda da estatal, prevê 
EPE. Haverá gasto extra com gasodutos 
 
Bruno Rosa 
25/04/2022 - 04:30 / Atualizado em 
25/04/2022 - 08:26 
 

A 

nova fórmula de reajuste do preço-teto 

do megawatt-hora vai levar em conta 

não apenas a inflação desde 2019, mas 

também a cotação do petróleo, do gás e 

do dólar Foto: Ueslei Marcellino / 

Reuters 

 

RIO — As novas usinas termelétricas 

impostas pelo Congresso Nacional, em 

uma manobra de parlamentares, como 

condição para permitir a privatização da 

Eletrobras vão gerar custo adicional de 

R$ 52 bilhões ao país. O valor considera 

apenas a operação delas até 2036. E o 

gasto extra pode ocorrer mesmo que a 

empresa não seja vendida neste ano, de 

acordo com analistas. 

 

O dado faz parte de um documento 

elaborado pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), do Ministério de 

Minas e Energia, que foi publicado sem 

alarde no último dia 6 de abril, e que pela 

primeira vez mensura o impacto do uso 

dessas termelétricas, que acabará 

chegando ao bolso do consumidor, 

considerado sem lógica econômica por 

muitos especialistas. 

 

A privatização da Eletrobras está sob 

análise do Tribunal de Contas da União 

(TCU), última etapa do processo. 

 

A previsão de contratação de 8 mil 

megawatts (MW) de novas usinas a gás, 

que serão construídas nas regiões Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, 

foi incluída como um “jabuti” na medida 

provisória, depois convertida em lei, que 

trata da oferta de ações ao mercado da 

Eletrobras, maneira pela qual a estatal 

será privatizada. 

 

Início de operação em 2026 
 
Na ocasião, congressistas incluíram a 

exigência das térmicas no principal 

artigo da MP, que ficou redigido assim 

como um único parágrafo de várias 

páginas, para evitar que o governo 

vetasse este trecho — se optasse pelo 

veto, a própria privatização da 

Eletrobras seria inviabilizada. As usinas 

têm entrada em operação prevista entre 

2026 e 2030. 

 

O valor de R$ 52 bilhões estimado pela 

EPE considera apenas o ônus de acionar 

essas usinas. Além disso, haveria o custo 

da construção delas e de gasodutos para 

abastecê-las — muitas dessas térmicas 

estão previstas para áreas sem 

fornecimento local de gás. 

 

A EPE tem entre suas atribuições traçar 

cenários para o fornecimento de energia 

do país. E, na sua mais recente revisão 

do Plano Decenal de Expansão de 

Energia (PDE), calculou o impacto do 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/tcu-adia-por-20-dias-decisao-sobre-privatizacao-da-eletrobras-para-governo-prazo-pode-inviabilizar-operacao-25481977
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/tcu-adia-por-20-dias-decisao-sobre-privatizacao-da-eletrobras-para-governo-prazo-pode-inviabilizar-operacao-25481977
https://oglobo.globo.com/economia/exigencia-de-contratacao-de-termicas-prevista-na-mp-da-eletrobras-vai-encarecer-conta-de-luz-25025540
https://oglobo.globo.com/economia/exigencia-de-contratacao-de-termicas-prevista-na-mp-da-eletrobras-vai-encarecer-conta-de-luz-25025540
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uso dessas térmicas, cuja geração é mais 

cara. 

 

No cenário chamado “Rodada Livre”, 

que considera apenas as decisões do 

modelo matemático (ou seja, com base 

no menor preço) e tem predominância 

de geração eólica e solar, são necessários 

R$ 93 bilhões para operar o sistema 

durante a próxima década. 

 

Já no intitulado “Cenário de 

Referência”, que incorpora as diretrizes 

de política energética como os efeitos da 

lei da privatização da Eletrobras, são 

necessários R$ 145 bilhões. 

 

“Essa mudança de composição da matriz 

resulta em um maior custo de operação 

para o sistema”, diz a EPE. 

 

Essa despesa extra, assim como os 

custos da construção e implantação das 

térmicas, segundo especialistas, vai 

pressionar ainda mais a conta de luz nos 

próximos anos, já que todo os gastos 

extra são repassados às tarifas. 

 

— Pela primeira vez, a EPE apresentou a 

perspectiva de custo para o brasileiro e 

fez a conta considerando as obrigações 

com a lei que prevê a privatização. Além 

disso, haverá maior emissão dos gases 

causadores do efeito estufa — alerta 

Bernardo Bezerra, diretor de inovação, 

produtos e regulatório da Omega 

Energia. 

 

Malha de gasodutos 
 
Bezerra destaca ainda que em muitas 

das áreas onde serão construídas as 

usinas termelétricas não há sequer 

linhas de transmissão de energia, nem 

gasodutos para transportar esse gás. 

Segundo ele, é uma equação 

“desafiadora”: 

 

— É preciso construir gasodutos para 

viabilizar essas térmicas; e são elas que 

tornam um gasoduto viável. Como você 

desenha um leilão para viabilizar os dois 

em uma tacada só? São dinâmicas 

diferentes, pois o gasoduto é feito via 

autorização com planejamento do 

governo. E a térmica é um investimento 

de decisão privada. E, para o país, qual é 

o benefício de levar gás para o Centro-

Oeste, por exemplo, e depois construir 

uma linha de transmissão para os 

grandes centros? 

 

Esse mesmo cenário de incerteza é 

retratado no documento da EPE. 

“Cumpre notar que as singularidades 

associadas à contratação em questão 

dificultam a adoção de estratégias de 

planejamento antecipativo”. Em outro 

trecho, a EPE diz que, “no caso destas 

térmicas, há poucas informações sobre 

os potenciais candidatos à expansão da 

geração”. 

 

Além disso, a EPE lembra que “a própria 

dinâmica da contratação pode resultar, 

dentro de uma mesma região, no 

estabelecimento de usinas de grande 

porte que podem se concretizar tanto de 

forma adjacente como em áreas muito 

afastadas entre si, o que muda 

totalmente a abordagem do 

planejamento da expansão da 

transmissão”. 

 

— É um processo cercado de incertezas e 

custo superior aos cerca de R$ 50 

bilhões, que vai bater no bolso do 

consumidor. E a lei não é clara sobre 

fazer ou não o leilão em caso de não 

ocorrer a privatização da Eletrobras — 

disse Clarice Ferraz, diretora do 

Instituto Ilumina. 

 

Aval do ministério 
 
Para Eduardo Faria, sócio-diretor da 

Mercurio Trading, “não há relação direta 
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entre a privatização e o leilão das 

térmicas”. Já a gerente de Regulação e 

Tarifas da Thymos Energia, Ana 

Carolina Ferreira, considera que o leilão 

está atrelado à efetivação da 

privatização. 

 

Apesar das divergências, especialistas 

alertam para o apertado cronograma do 

leilão das térmicas e construção da 

infraestrutura de escoamento da energia 

a ser gerada, que será de quatro anos. 

 

A EPE, por sua vez, lembra que em geral 

são precisos sete anos entre 

planejamento, licitação e construção de 

linhas de transmissão e diz que “o 

desafio para a coordenação da expansão 

dos ativos de geração e transmissão 

torna-se ainda maior, sobretudo 

considerando as contratações 

envolvendo integração nos anos de 2026 

e 2027”. 

 

— Mesmo que não haja linha de 

transmissão, o leilão vai prever esse 

pagamento, independentemente de essa 

energia ser jogada no sistema ou não — 

frisa Clarice. 

 

Uma fonte do governo diz que vai caber 

ao Ministério de Minas e Energia definir 

nas próximas semanas se pretende dar o 

aval para o leilão dessas térmicas como 

forma de “política pública”. A EPE diz 

que o PDE “é um instrumento indicativo 

e que a efetiva evolução da matriz 

elétrica resulta também de movimentos 

em decorrência de decisões de política 

energética”. Diz ainda que o Cenário de 

Referência “pode ser entendido como 

possível realização de futuro”. 

 

Tarifa de referência atualizada 
por dólar e petróleo 
 
Há duas semanas, o projeto das térmicas 

ganhou nova polêmica com a publicação 

do decreto que regulamenta a 

contratação dessas usinas. 

 

Uma trava incluída na MP de 

privatização da Eletrobras previa que 

elas só seriam construídas caso 

viabilizassem a geração de energia a um 

preço similar ao praticado em 2019, a 

valores atualizados. O decreto 

estabeleceu os parâmetros para atualizar 

este preço. 

 

Pelas regras, a nova fórmula de reajuste 

do preço-teto do megawatt-hora (MWh) 

vai levar em conta não apenas a inflação 

desde 2019, como se esperava, mas a 

cotação do petróleo, do gás e do dólar. 

 

Segundo especialistas, isso pode elevar o 

valor da tarifa teto, estimado em cerca 

de R$ 350 MWh para algo entre R$ 500 

MWh e R$ 650 MWh, de acordo com 

previsões.Cálculos da consultoria PSR 

indicam que esse novo teto pode gerar 

um custo adicional nas tarifas 

residenciais em 10%. 

 

— É um custo muito elevado, pois a 

energia solar e eólica custam na faixa dos 

R$ 100 o megawatt por hora. Já as novas 

térmicas a gás têm um preço na ordem 

de R$ 300 — diz Clarice Ferraz, do 

Ilumina. 

 

Já a Thymos avalia que, considerando o 

patamar atual, o preço-teto dessas 

usinas pode chegar a R$ 562 por MWh. 

João Carlos Mello, presidente da 

consultoria, pondera que o preço é 

influenciado pela guerra na Ucrânia: 

 

— Se a circunstância internacional 

desfavorável for superada, devemos 

chegar a um preço teto de R$ 341/MWh. 

Para Eduardo Faria, sócio-diretor da 

Mercurio Trading, a construção das 

térmicas pode aumentar a conta de luz. 
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— Os projetos vão precisar de preços que 

viabilizem e ancorem essa nova 

infraestrutura de dutos. — disse Faria. 

 

A gerente de Regulação e Tarifas da 

Thymos Energia, Ana Carolina Ferreira, 

afirma que, embora considere que as 

usinas possam aumentar a segurança 

energética a longo prazo, o custo pode 

ser alto, já que ainda não há 

infraestrutura. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/te
rmicas-incluidas-na-lei-de-
privatizacao-da-eletrobras-vao-custar-
52-bi-conta-de-luz-vai-subir-25488188   
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Governo lança MP de crédito 
que deve alavancar R$ 23 
bilhões em financiamentos 
para micro e pequenas 
empresas 
 
Programa Crédito Brasil Empreendedor 
também contempla a extensão do 
Pronampe e zera IOF para ações 
voltadas aos pequenos negócios 
 
Fernanda Trisotto 
25/04/2022 - 11:11 / Atualizado em 
25/04/2022 - 11:18 
 

MP de crédito vai alavancar R$ 23 

bilhões Foto: Marcelo Camargo / 

Agência O Globo 

 

BRASÍLIA – O governo lançou, nesta 

segunda-feira, um pacote de medidas 

para facilitar o acesso a crédito a 

empreendedores. Uma dessas, a medida 

provisória (MP) do crédito, deve 

alavancar R$ 23 bilhões em 

financiamentos, que regula os fundos 

garantidores de crédito para micro, 

pequenas e médias empresas. 

 

Esse pacote foi batizado de Programa 

Crédito Brasil Empreendedor. Ele 

também contempla a extensão de prazo 

para o Pronampe, aprovada na Câmara 

em abril e que dá mais tempo para o 

governo devolver os recursos do 

programa ao fundo garantidor a partir 

de 2025. 

 

Além disso, um decreto zerou o valor do 

Imposto sobre Operações Financeiras 

(IOF) até o fim de 2023 para três 

programas voltados aos pequenos 

negócios: o Pronampe, Programa 

Emergencial de Acesso a Crédito (Peac) 

e Programa de Estímulo ao Crédito 

(PEC), que abrange empresas com 

receita bruta anual de até R$ 300 

milhões. 

 

A MP do crédito, que vai alavancar R$ 

23 bilhões, deve destinar R$ 21 bilhões 

ao Peac, via Fundo Garantidor para 

Investimentos. Os outros R$ 2 bilhões 

irão para o Fundo Garantidor da 

Habitação Popular (FGHab). Já a 

extensão do Pronampe deve 

movimentar cerca de R$ 50 bilhões 

junto aos bancos, estimou o governo. 

 

A expectativa inicial do governo era de 

alavancar um montante perto de R$ 100 

bilhões, como o GLOBO mostrou. Esse 

valor foi mencionado pelo ministro da 

Economia, Paulo Guedes, 

em reunião com empresários ainda em 

fevereiro. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/go
verno-lanca-mp-de-credito-que-deve-
alavancar-23-bilhoes-em-
financiamentos-para-micro-pequenas-
empresas-25488506  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/pronampe-camara-aprova-extensao-do-programa-de-credito-ate-2025-com-possibilidade-de-novos-aportes-25472736
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-vai-relancar-pronampe-avalia-refinanciar-dividas-de-pequenas-medias-empresas-25404191
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Economia 

Confiança do consumidor 
sobe ao maior nível desde 
agosto de 2021, diz FGV 
 
Enfraquecimento do surto de Ômicron 
e medidas contra a inflação ajudam a 
explicar a alta de 3,8 pontos em abril 
ante março 

 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
25 de abril de 2022 | 09h46 

 
RIO - A confiança do consumidor subiu 

3,8 pontos em abril ante março, na série 

com ajuste sazonal, informou nesta 

segunda-feira, 25, a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). O Índice de 

Confiança do Consumidor 

(ICC) ficou em 78,6 pontos, maior nível 

desde agosto de 2021, quando era de 

81,8 pontos. Em médias móveis 

trimestrais, o índice aumentou 1,5 

ponto. 

 

“Os resultados positivos deste mês 

parecem estar relacionados ao fim do 

surto da variante Ômicron e ao 

anúncio de um pacote de medidas para 

aliviar a pressão da inflação e dos 

juros sobre as finanças familiares 

mediante a liberação de saques do FGTS, 

antecipação de 13º de aposentados e 

facilitação de acesso ao crédito. Houve 

diminuição do pessimismo com relação 

ao mercado de trabalho mas a da 

inflação e os juros elevados ainda 

preocupem as famílias, que continuam 

cautelosas com relação à realização de 

compras de alto valor”, avaliou Viviane 

Seda Bittencourt, coordenadora 

das Sondagens do Instituto 

Brasileiro de Economia da FGV 

(Ibre/FGV), em nota oficial. 

 

Clientes passam diante de lojas; FGV 

divulgou o Índice de Confiança do 

Consumidor de março Foto: Nilton 

Fukuda/Agência Estado - 23/07/2012 

 

Em abril, o Índice de Situação Atual 

(ISA) aumentou 3,8 pontos, para 69,1 

pontos. O Índice de Expectativas (IE) 

cresceu 3,6 pontos, para 86,1 pontos. 

 

A avaliação dos consumidores com 

relação à situação financeira das famílias 

subiu 5,5 pontos, para 62,4 pontos. 

Houve melhora também da percepção 

sobre o estado geral da economia, que 

cresceu 2,0 pontos, para 76,4 pontos. 

 

O item que mede a perspectiva sobre a 

situação econômica geral nos próximos 

meses avançou 8,3 pontos, para 101,6 

pontos. As expectativas para as finanças 

familiares tiveram alta de 1,2 ponto, para 

90,9 pontos. 

 

"Apesar do resultado positivo das 

perspectivas sobre economia e finanças 

familiares, a intenção de compras de 

bens duráveis segue fraca e com 

tendência indefinida. O indicador 

relacionado a este tema acomodou na 

margem ao variar 0,9 ponto, para 67,7 

pontos", ressaltou a FGV. 

 

A análise por faixa de renda mostrou 

piora da confiança apenas no grupo com 

renda familiar mensal entre R$ 2.100,01 

e 4.800,00, com queda de 0,9 ponto, 

para 68,8 pontos. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus-impacto-economico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus-impacto-economico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
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A alta mais forte na confiança ocorreu 

entre consumidores mais pobres, com 

renda familiar de até R$ 2.100,00 

mensais: alta de 7,2 pontos, para 76,2 

pontos, maior valor desde março de 

2020. 

 

A Sondagem do Consumidor coletou 

entrevistas entre os dias 1 e 19 de abril. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,confianca-consumidor-
marco,70004047556  

 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,confianca-consumidor-marco,70004047556
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,confianca-consumidor-marco,70004047556
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,confianca-consumidor-marco,70004047556
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Economia 

Pesquisa BTG: Crise 
econômica é percebida por 
62% da população 
 
Levantamento realizado por BTG 
Pactual e FSB também mostra que dois 
em cada cinco entrevistados veem o 
governo Bolsonaro como principal 
responsável pela crise 

 

Felipe Siqueira, O Estado de 

S.Paulo 

25 de abril de 2022 | 10h54 

 
De acordo com pesquisa realizada 

por BTG Pactual e FSB Pesquisa, 

62% dos brasileiros acreditam que 

o País está em crise econômica, com 

dificuldade de recuperação. Em 

contrapartida, 32% avaliam que o Brasil 

está conseguindo superar o momento e 

5% pensam que a economia vive um bom 

momento.  

 

Ainda segundo o documento, no quesito 

“culpa”, dois em cada cinco eleitores 

acreditam que o governo atual é o 

principal responsável pela crise 

econômica. A pandemia vem em 

seguida, com 25%, governos passados, 

21%, e situação internacional, 8%.   

 

Mulher em supermercado de 

Brasília; em termos de expectativas, há 

um certo pessimismo por parte dos 

entrevistados Foto: Dida Sampaio/ 

Estadão - 10/9/2021 

 

Em termos de expectativas, há um certo 

pessimismo por parte dos entrevistados. 

60% avaliam que a inflação e o custo de 

vida devem aumentar nos próximos seis 

meses (20% acham que vão aumentar 

muito e 40% avaliam que vão 

aumentar); 43% acreditam que os 

atrasos em pagamentos de contas vão 

aumentar (13% aumentar muito e 30% 

aumentar) e 36% pensam que o 

desemprego vai piorar (9% aumentar 

muito e 27% aumentar).  

 

O levantamento “O que pensa o eleitor 

brasileiro (rodada 2)” foi realizado via 

telefone, entre os dias 22 e 24 de abril 

deste ano, com 2 mil eleitores. A 

metodologia para os questionamentos 

utilizados nesta reportagem foi 

“estimulada e única”. O nível de 

confiança é de 95%, com margem de erro 

de dois pontos porcentuais. O registro 

no no TSE é o BR-04676/2022.  

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,pesquisa-btg-pactual-fsb-
crise-economica-governo-bolsonaro-
npre,70004047628  
 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/btg-pactual
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisa-btg-pactual-fsb-crise-economica-governo-bolsonaro-npre,70004047628
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisa-btg-pactual-fsb-crise-economica-governo-bolsonaro-npre,70004047628
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisa-btg-pactual-fsb-crise-economica-governo-bolsonaro-npre,70004047628
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisa-btg-pactual-fsb-crise-economica-governo-bolsonaro-npre,70004047628
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Economia 

Máquinas agrícolas que 
custam milhões prometem 
economia de até R$ 100 mil 
por safra 
 
Novos equipamentos são apresentados 
na Agrishow, em Ribeirão Preto 

 

24.abr.2022 às 10h00Atualizado: 
24.abr.2022 às 18h43 
Marcelo Toledo 
SOROCABA E RIBEIRÃO PRETO 
 
Após dois anos sem a sua edição 

presencial devido à pandemia da Covid-

19, a Agrishow (Feira Internacional de 

Tecnologia Agrícola em Ação), principal 

evento do agronegócio brasileiro, volta a 

ser realizada com a apresentação de 

máquinas que custam milhões e 

prometem economia aos produtores. 

 

O evento acontece em Ribeirão Preto (a 

313 km de São Paulo) entre esta segunda 

(25) e a sexta-feira (29). 

 

 
Colheitadeira de cana da Case, que será 

lançada na Agrishow, em Ribeirão Preto 

- Marcelo Toledo/Folhapress 

 

A feira abriga 800 marcas de 16 setores, 

incluindo maquinário agrícola e de 

construção, aviação, agricultura de 

precisão, armazenagem, fertilizantes, 

serviços financeiros e transportes. 

 

Fabricantes chegam à Agrishow 

apostando no crescimento nas vendas 

devido às boas safras de várias culturas 

nos últimos anos. Em comum, os 

equipamentos têm conectividade para a 

transmissão em tempo real dos dados 

coletados no campo. 

 

A chamada agricultura digital, que 

consiste em interpretar essa infinidade 

de informações, tem feito com que 

fazendeiros produzam mais numa 

mesma área, gastando menos tempo e 

dinheiro. Os investimentos, contudo, 

são altos. 

 

A Case apresentará uma colheitadeira 

de cana-de-açúcar com preços de até R$ 

2,5 milhões. A empresa diz que o 

consumo de combustível foi reduzido 

em comparação a versões anteriores, e 

um novo sistema hidráulico aumenta em 

10% a capacidade de colheita. Segundo a 

fabricante, as evoluções proporcionam 

uma economia de R$ 100 mil a cada 

safra. 

 

Rodrigo Alandia, diretor de marketing 

de produto da Case IH para a América 

Latina, disse que a nova máquina colhe 

mais de mil toneladas de cana por dia, 

tendo chegado a 4.000 toneladas em 

testes. 

 

Muitas empresas têm como foco a soja, 

que iniciou o ano com 5,6 milhões de 

toneladas processadas —o que 

representa alta de 18% no primeiro 

bimestre em relação ao mesmo período 

de 2021, segundo a Abiove (Associação 

Brasileira das Indústrias de Óleos 

Vegetais). 

 

A Valtra lançará novos pulverizadores 

na Agrishow e promete 60% de 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/marcelo-toledo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/pelo-2o-ano-agrishow-principal-vitrine-do-agronegocio-e-cancelada-por-conta-da-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/pelo-2o-ano-agrishow-principal-vitrine-do-agronegocio-e-cancelada-por-conta-da-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/coronavirus/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/coronavirus/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/impulsionada-por-outras-feiras-agrishow-pode-ate-dobrar-faturamento-bilionario.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/impulsionada-por-outras-feiras-agrishow-pode-ate-dobrar-faturamento-bilionario.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/02/6106-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
http://www.folha.com.br/
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economia de combustível em relação a 

outros modelos. Alexandre Vinicius de 

Assis, diretor de vendas da marca, disse 

que há recursos como os sensores de 

altura e de nivelamento de barras, que 

melhoram a distribuição das gotas. 

 

Economia de combustível também é 

uma das promessas da John Deere com 

a colheitadeira de grãos X9, que oferece 

uma capacidade de colheita 45% maior 

em todas as culturas, de acordo com a 

fabricante. 

 

A empresa apresenta ainda um novo 

distribuidor de nutrientes, além de 

plantadeiras e o trator conceitual 8R 

autônomo, que, por meio de câmeras e 

sensores, é capaz de executar suas 

funções sem intervenção humana. 

 

No estande da Massey Ferguson, um dos 

destaques é o pulverizador projetado 

para economizar até R$ 50 mil por safra. 

 

Segundo a fabricante, a nova série de 

tratores MF 3400 permite economia de 

até 12% de combustível por ter um 

sistema que gasta menos tempo de 

manobra, além de um sistema hidráulico 

que oferece 25% de ganho ao trabalhar 

com implementos mais pesados. 

 

Na New Holland, haverá uma nova linha 

de colheitadeiras equipadas com duplo 

rotor e sistema Intellisense, que faz 

automaticamente as regulagens da 

máquina. Esse tipo de equipamento 

pode custar até R$ 3 milhões. 

 

Haverá ainda o trator movido a 

biometano. "Esse trator dá ao produtor 

rural a possibilidade de utilizar o biogás 

gerado dentro da propriedade a partir 

dos dejetos dos animais, por exemplo, 

para abastecer o equipamento", disse 

Eduardo Kerbauy, diretor de mercado 

Brasil da New Holland Agriculture . 

 

A tecnologia de propulsão por 

biometano, segundo a New Holland, tem 

vantagens como a redução de até 80% 

das emissões em comparação com um 

motor a diesel. "Ao usar o biometano, o 

impacto de carbono da máquina é 

virtualmente zero, e uma redução de 

custos entre 25% e 40% pode ser 

alcançada quando comparada com os 

combustíveis convencionais", afirmou 

Kerbauy. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/maquinas-agricolas-que-
custam-milhoes-prometem-economia-
de-ate-r-100-mil-por-safra.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/04/tecnologia-avanca-na-cultura-do-algodao-e-empresa-lanca-segunda-geracao-de-colhedora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eduardosodre/2022/02/gas-gerado-a-partir-de-fezes-e-rejeitos-agricolas-move-trator-sustentavel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eduardosodre/2022/02/gas-gerado-a-partir-de-fezes-e-rejeitos-agricolas-move-trator-sustentavel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/maquinas-agricolas-que-custam-milhoes-prometem-economia-de-ate-r-100-mil-por-safra.shtml
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Economia 

Brasil teria dívida 20% 
menor com redução de 
benefícios tributários 
 
Na direção contrária, governo 
Bolsonaro instituiu 22 novas 
desonerações no ano passado 

 
25.abr.2022 às 10h00 
Idiana Tomazelli 
BRASÍLIA 
 
O Brasil teria encerrado 2021 com 

uma dívida bruta de 63,6% do PIB 

(Produto Interno Bruto), caso 

os benefícios tributários tivessem ficado 

em 2% do PIB entre 2012 e 2021, 

segundo cálculos do governo obtidos 

pela Folha. 

 

O valor é 20,7% menor do que o patamar 

efetivo da dívida do país, que fechou o 

ano passado em 80,3% do PIB —nível 

considerado elevado para economias 

emergentes como o Brasil. 

 

O exercício de comparação foi feito por 

técnicos do Ministério da Economia 

para obter um panorama da situação das 

contas públicas, caso o país tivesse 

seguido um regime de maior controle 

das renúncias de receitas. 

 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

em cerimônia no Palácio do Planalto 

- Gabriela Biló - 13.abr.2022/Folhapress 

 

A própria pasta já fez inúmeros 

diagnósticos sobre problemas e 

distorções de vários desses incentivos, 

que consomem mais de R$ 300 bilhões 

ao ano. Mas as investidas para reduzir os 

valores esbarram em resistências 

políticas e lobby de setores empresariais. 

 

O Congresso e a ala política do 

governo Jair Bolsonaro (PL) têm 

inclusive ido na direção contrária, 

ampliando os benefícios tributários. Só 

no ano passado, foram instituídas 22 

novas desonerações, que drenaram R$ 5 

bilhões da arrecadação federal. 

 

Neste ano, seu impacto será ainda 

maior, de R$ 13,2 bilhões. Grande parte 

vem da prorrogação da desoneração 

sobre a folha de pagamento de 17 

setores, sancionada por Bolsonaro no 

último dia de 2021 sem medida de 

compensação. 

 

[ x ] 

 

Dessas desonerações, nove são 

consideradas gastos tributários, uma 

modalidade especial que representa 

uma despesa indireta do governo para 

tentar impulsionar a atividade 

econômica ou atender a objetivos 

sociais. 

 

Entre 2005 e 2015, durante os governos 

petistas, esse tipo de política ganhou 

espaço e alimentou o lobby bem-

sucedido de empresários em busca de 

benesses a seu respectivo setor. 

 

Como resultado, os gastos tributários 

saltaram de 2% em 2005 para 4,5% do 

PIB em 2015, contribuindo para 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/idiana-tomazelli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/divida-publica-federal-passa-de-r-56-tri-e-vai-alcancar-ate-r-64-tri-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/vantagens-tributarias-resistem-a-promessas-de-corte-e-crescem-16.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/custo-de-novas-emissoes-de-divida-publica-atinge-maior-patamar-em-4-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/custo-de-novas-emissoes-de-divida-publica-atinge-maior-patamar-em-4-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/brasil-e-refem-de-subsidios-e-governo-nao-apresenta-solucoes-concretas-diz-marcos-lisboa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/brasil-e-refem-de-subsidios-e-governo-nao-apresenta-solucoes-concretas-diz-marcos-lisboa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/bolsonaro-sanciona-prorrogacao-da-desoneracao-da-folha-por-mais-dois-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/bolsonaro-sanciona-prorrogacao-da-desoneracao-da-folha-por-mais-dois-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/manobra-do-planalto-para-desonerar-folha-sem-compensacao-poe-tcu-em-alerta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/manobra-do-planalto-para-desonerar-folha-sem-compensacao-poe-tcu-em-alerta.shtml
http://www.folha.com.br/
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dilapidar a arrecadação federal e 

aprofundar o rombo nas contas. 

 

Desde então, diversas tentativas de 

redução desses benefícios naufragaram 

em meio à pressão política dos setores 

beneficiados. Até 2020, eles seguiam 

próximos dos 4% do PIB. 

 

Já a instituição de novos benefícios tem 

sido uma válvula de escape diante da 

restrição imposta pelo teto de gastos, 

âncora fiscal do governo que limita o 

crescimento das despesas à variação da 

inflação. 

 

Se por um lado as despesas estão 

travadas no teto, por outro a regra fiscal 

não representa obstáculo à criação de 

novas renúncias. 

 

Em uma das investidas para apontar 

distorções nos gastos tributários, a 

Secretaria de Avaliação, Planejamento, 

Energia e Loteria do Ministério da 

Economia sugeriu, em 2019, reverter 

parte da desoneração da cesta básica, 

direcionando o recurso poupado para o 

Bolsa Família, posteriormente 

substituído pelo Auxílio Brasil. 

 

Segundo os técnicos do órgão, a medida 

seria mais eficiente no combate à 

pobreza, pois a desoneração da cesta 

acaba incluindo produtos consumidos 

apenas por famílias de maior renda, 

como queijos ou filé de salmão. A 

mudança, no entanto, não avançou. 

 

Outro estudo de 2021 

apontou problemas na ausência de 

limites para deduzir despesas 

médicas do IRPF (Imposto de Renda da 

Pessoa Física), o que acaba beneficiando 

o andar de cima, que tem condições de 

arcar com plano de saúde ou 

atendimento médico particular. 

O economista Alexandre Manoel, 

economista-chefe da AZ Quest e ex-

secretário de Avaliação e Planejamento 

da Economia, afirma que o Brasil vem há 

cinco anos centrando os esforços de 

ajuste fiscal no controle das despesas, 

um receituário que dá sinais de 

exaustão. 

 

Para ele, uma evidência disso é o debate 

eleitoral, em que a maior parte dos 

candidatos defende, com suas 

particularidades, maiores gastos sociais 

e investimentos. 

 

"Parece ser o máximo de ajuste fiscal que 

a gente consegue. Com esse ajuste do 

lado da despesa, que não foi pequeno, 

com essa diminuição das despesas 

discricionárias, a máquina já está no 

limite", diz. 

 

Enquanto isso, segundo Manoel, houve 

poucas medidas de ajuste do lado da 

receita. "Há políticas com efeitos, do 

ponto de vista de geração de emprego, 

pequenos, pífios ou inexistentes. Os 

benefícios tributários foram concedidos 

em sua maior parte sem metas 

estabelecidas e sem controle", critica. 

 

O economista, porém, reconhece as 

dificuldades políticas para avançar nessa 

agenda, que tem "benefícios difusos" 

para a sociedade, mas afeta interesses 

concentrados de alguns segmentos com 

poder de pressão. 

 

No ano passado, em meio às negociações 

para a prorrogação do auxílio 

emergencial a vulneráveis prejudicados 

pela pandemia de Covid-19, o 

ministro Paulo Guedes (Economia) e 

sua equipe conseguiram inserir em uma 

PEC (proposta de emenda à 

Constituição) um dispositivo que 

obrigava o governo apresentar um plano 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/11/novo-modelo-de-cesta-basica-pode-reduzir-subsidios-em-r-12-bilhoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/11/novo-modelo-de-cesta-basica-pode-reduzir-subsidios-em-r-12-bilhoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/auxilio-brasil/
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/cmap/politicas/2020/subsidios/nota-imprensa-deducao-despesas-medicas
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/cmap/politicas/2020/subsidios/nota-imprensa-deducao-despesas-medicas
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/cmap/politicas/2020/subsidios/nota-imprensa-deducao-despesas-medicas
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/imposto-de-renda/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/imposto-de-renda/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/eleicoes-2022/
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de redução gradual dos gastos 

tributários. 

 

Pelo texto, o plano deveria ser suficiente 

para levar esses incentivos a 2% do PIB 

em oito anos. 

 

Na votação, o Congresso blindou uma 

série de benefícios, como a Zona Franca 

de Manaus, os benefícios a entidades 

filantrópicas e a desoneração da cesta 

básica, entre outros. A soma das 

exceções alcançava cerca de 2% do PIB 

—metade dos incentivos existentes. 

 

Sob essas restrições, o governo frustrou 

as expectativas de um corte mais 

agressivo. Apresentado em setembro do 

ano passado, o plano desidratado listava 

supostos cortes em benefícios que, na 

verdade, já tinham data para acabar. 

 

Na época, uma interpretação mais 

benevolente de órgãos jurídicos do 

governo sugeriu a meta de corte deveria 

incidir apenas sobre os 2,06% do PIB em 

gastos tributários não excepcionalizados 

pelo Legislativo. Na prática, a obrigação 

legal era um corte de só R$ 4,2 bilhões 

em oito anos. 

 

O Congresso também patrocinou uma 

queda no volume contabilizado de 

benefícios tributários ao aprovar uma 

lei, no ano passado, acabando com o 

status de gasto tributário do Simples 

Nacional e do MEI (microempreendedor 

individual). 

 

Esses regimes especiais permitem aos 

microempreendedores e às empresas 

com receita bruta anual de até R$ 4,8 

milhões recolher menos tributos e de 

forma simplificada. No projeto de 

Orçamento de 2022, a renúncia 

conjunta era calculada em R$ 86 bilhões 

—entre 0,8% e 0,9% do PIB deste ano. 

 

Descontado esse valor, o gasto tributário 

estimado para o ano caiu a 3,3% do PIB, 

embora o Simples e o MEI continuem 

existindo. 

 

Para tentar vencer as barreiras políticas, 

Manoel propõe uma "reversão 

horizontal" dos benefícios, com 

aumento de alguns tributos para 

minimizar o tamanho do incentivo às 

empresas beneficiadas. 

 

Ele cita como exemplo o corte linear nas 

alíquotas do IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados), anunciado 

pelo governo no fim de fevereiro. 

Embora seja uma redução de tributo, 

significou um benefício menor à Zona 

Franca de Manaus, que já tinha seus 

produtos isentos do imposto. A 

medida irritou parlamentares da 

bancada do Amazonas, que tentam até 

hoje uma reversão. 

 

"A discussão tem que ser feita de 

maneira clara. De maneira geral, os 

candidatos estão prometendo mais 

Estado. Tem que dizer de maneira clara 

que isso, embora as pessoas não queiram 

ouvir, significa mais carga tributária", 

afirma Manoel. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/brasil-teria-divida-20-
menor-com-reducao-de-beneficios-
tributarios.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/governo-envia-projeto-para-cortar-r-22-bilhoes-em-beneficios-fiscais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/governo-envia-projeto-para-cortar-r-22-bilhoes-em-beneficios-fiscais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/governo-envia-projeto-para-cortar-r-22-bilhoes-em-beneficios-fiscais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/governo-reduz-ipi-de-forma-linear-em-25-cigarros-ficam-de-fora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/governo-reduz-ipi-de-forma-linear-em-25-cigarros-ficam-de-fora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/governo-reduz-ipi-de-forma-linear-em-25-cigarros-ficam-de-fora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/empresas-da-zona-franca-e-bancada-do-am-tentam-reverter-corte-linear-de-ipi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/empresas-da-zona-franca-e-bancada-do-am-tentam-reverter-corte-linear-de-ipi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/brasil-teria-divida-20-menor-com-reducao-de-beneficios-tributarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/brasil-teria-divida-20-menor-com-reducao-de-beneficios-tributarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/brasil-teria-divida-20-menor-com-reducao-de-beneficios-tributarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/brasil-teria-divida-20-menor-com-reducao-de-beneficios-tributarios.shtml


25 

 

 

TNU julga benefício por 
incapacidade com estimativa 
de alta programada 
 
24 de abril de 2022, 12h27 
 
Durante sessão ordinária de julgamento, 

realizada por videoconferência, a Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais decidiu dar 

provimento a um pedido de 

uniformização sobre o benefício por 

incapacidade temporária, nos termos do 

voto do relator, juiz federal Francisco 

Glauber Pessoa Alves, julgando-o como 

representativo da controvérsia e fixando 

a seguinte tese:   

 

"O direito à continuidade do benefício 

por incapacidade temporária com 

estimativa de DCB (alta programada) 

pressupõe, por parte do segurado, 

pedido de prorrogação 

(artigo 60, §9º, da Lei 8.213/1991), 

recurso administrativo ou pedido de 

reconsideração, quando previstos 

normativamente, sem o que não se 

configura interesse de agir em 

juízo (Tema 277)".  

 

Agência BrasilTNU julga benefício por 

incapacidade temporária com 

estimativa de alta programada 

 

O pedido de uniformização foi 

interposto pelo INSS contra acórdão da 

1ª Turma Recursal da Seção Judiciária 

de Pernambuco no qual se discute a 

possibilidade de restabelecimento de 

benefício por incapacidade desde a DCB 

anterior, quando constatada a 

continuidade do estado 

incapacitante mesmo sem o prévio 

pedido administrativo de prorrogação.   

 

Segundo o INSS, o acórdão está em 

dissonância com o entendimento 

firmado pela TNU no julgamento 

do Tema 164, no qual se reconheceu a 

legalidade da cessação do benefício por 

alta programada, facultando-se, porém, 

ao segurado requerer a sua prorrogação, 

hipótese em que o benefício deve ser 

mantido até a realização da perícia 

médica. 

 

A decisão também estaria em 

divergência com o entendimento 

adotado pelas Turmas Recursais do Rio 

Grande do Sul, segundo o qual não 

há pretensão resistida no caso de 

cessação de benefício por alta 

programada.  

 

Voto  

 

O relator do processo na TNU, juiz 

federal Francisco Glauber Pessoa Alves, 

registrou a legislação que instituiu a alta 

programada e pontuou que a matéria em 

análise se constitui em desdobramento 

do alcance do Tema 164 da Turma. O 

magistrado evidenciou outras 

referências normativas sobre a questão, 

tais como a Lei 8.213/1991, que dispõe 

sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, e o Decreto 

3.048/1999, que aprova o Regulamento 

da Previdência Social.  

 

"Percebe-se que o pedido de 

prorrogação tem o condão de, formulado 
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a tempo (15 dias que antecederem a 

DCB) e modo, ensejar a continuidade da 

percepção do benefício por incapacidade 

temporária enquanto não realizada a 

nova perícia administrativa. Caso sua 

conclusão seja positiva para o segurado, 

haverá a continuidade da percepção por 

força da nova avaliação 

médica administrativa e pelo tempo que 

ela estimar, com possibilidade até 

mesmo de evolução para aposentadoria 

por incapacidade permanente; caso seja 

negativa a conclusão, dá-se a cessação 

administrativa do benefício", observou o 

relator.  

 

Ao verificar o disposto no Tema 350 da 

repercussão geral do Supremo Tribunal 

Federal e no Tema 660 do Superior 

Tribunal de Justiça, o juiz federal 

avaliou que o pedido de prorrogação não 

é um pedido de revisão da decisão 

originária, mas, à luz de uma situação 

clínica apenas supervenientemente 

aferível, um pedido de manutenção do 

benefício por incapacidade temporária.   

 

Nesse sentido, o magistrado aplicou a 

compreensão do STF de que as hipóteses 

de manutenção de benefício não 

dispensam requerimento administrativo 

prévio quando dependerem da análise 

de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração.   

 

Por fim, o relator votou por prover o 

pedido de uniformização ao concluir que 

"o exercício válido pelo segurado de um 

dos instrumentos (pedido de 

prorrogação, pedido de reconsideração 

ou recurso para a Junta de Recurso do 

Conselho de Recursos da 

Previdência Social) preenche o interesse 

processual no duplo enfoque da 

necessidade e utilidade da prestação 

jurisdicional eventual". Com 

informações da assessoria de imprensa 

do Conselho da Justiça Federal. 

 

0500255-75.2019.4.05.8303/PE  
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Não localização de acusado 
para citação não justifica 
prisão preventiva 
 
25 de abril de 2022, 7h49 
 
O fato de o réu não ter sido encontrado 

para citação pessoal não pode ser 

utilizado como único fundamento para 

determinar a sua prisão preventiva. Foi 

com esse entendimento que a 3ª Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro (TJ-RJ) revogou a preventiva 

decretada contra um acusado de 

assassinar a companheira por motivo 

fútil. 

 

O colegiado do TJ-RJ afirmou que não 

há fato novo para alterar a medida 

cautelar 
Stokkete 

 

O crime ocorreu em 2013. O homem, 

motivado por ciúmes, assassinou a 

companheira com diversos golpes de 

faca. O filho mais velho da vítima 

afirmou ter ouvido gritos de sua mãe, 

chamando por seu nome, e correu para 

socorrê-la. Os dois filhos, então, 

encontraram a mãe esfaqueada e teriam 

visto seu pai com a faca na mão. O 

homem foi denunciado em fevereiro de 

2013 pelo crime de homicídio 

qualificado, agravado por ter sido 

cometido por motivo fútil. 

 

O réu foi absolvido em 2015, mas, após 

um recurso do estado do Rio de Janeiro, 

a decisão foi revogada. Após três 

tentativas de citação do réu, a juíza 

titular do caso na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cabo Frio determinou a 

prisão preventiva de oficio. Em decisão 

interlocutória, ela destacou a 

necessidade da medida em razão da 

dificuldade para localizar o réu. 

 

"São fortes os fundamentos para a prisão 

do acusado, não se configurando 

eventual constrangimento ilegal. 

Ressalte-se, mesmo absolvido em 

Plenário no primeiro julgamento, o réu 

não vem sendo localizado para 

comparecer em juízo para o segundo 

julgamento já designado", destacou a 

magistrada. 

 

O defensor público do Rio de 

Janeiro Eduardo Newton, então, 

impetrou Habeas Corpus pedindo a 

revogação da prisão preventiva. Ele 

alegou que a decisão foi ilegal, uma vez 

que a magistrada extrapolou sua 

competência ao determinar a prisão 

preventiva sem a solicitação do 

Ministério Público — que em nenhum 

momento requereu tal medida, nem 

mesmo após a decisão da juíza. O 

defensor ainda destacou que não 

existe fato novo para que seja 

determinada a prisão do acusado. 

 

A 3ª Turma Criminal do TJ-RJ acatou os 

argumentos da defensoria em sua 

integralidade. O colegiado destacou que 

o réu responde ao processo em liberdade 

desde o ano de 2013, quando teve a 

prisão preventiva substituída por 

medidas cautelares alternativas. Desse 

modo, sem a existência de um fato novo 
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que justifique a medida cautelar, não 

cabe a prisão do acusado. 

 

"Advertência do STJ no sentido de que 'o 

simples fato de o acusado não ter sido 

encontrado para citação pessoal não 

pode ser utilizado como único 

fundamento para a sua constrição 

cautelar'. Constrangimento ilegal que se 

remedia, com a ressalva de ser viável a 

decretação da prisão preventiva, desde 

que assentada em motivo concreto 

superveniente e ressonante no art. 312 

do CPP, pressupondo, em síntese, 'a 

existência de fatos novos capazes de 

comprovar a imprescindibilidade do 

recolhimento ao cárcere' (STJ). Ordem 

que se concede, a fim de relaxar a prisão 

do Paciente, determinando-se a 

imediata expedição de alvará de 

soltura", diz o acórdão. 

 

HC 0020855-29.2022.8.19.0000 
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Limite de crédito trabalhista 
engloba valor pago antes de 
decretação da falência 
 
25 de abril de 2022, 8h42 
 
O limite de 150 salários mínimos para 

habilitação na classe dos créditos 

trabalhistas, previsto no artigo 83, I, 

da Lei 11.101/2005, engloba valores 

pagos anteriormente à decretação da 

falência da devedora. 

 

Legenda 

 

Por isso, os ministros da 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negaram 

provimento ao recurso no qual uma 

credora argumentou que os valores 

recebidos por ela antes da decretação da 

quebra de uma sociedade financeira não 

poderiam ser subtraídos do máximo 

legal para fins de habilitação na classe 

trabalhista. 

 

Ao STJ, a recorrente pediu que o limite 

de 150 salários mínimos fosse 

considerado em relação às quantias sob 

a competência do juízo falimentar, e não 

do juízo trabalhista, inclusive em relação 

ao período anterior à falência. 

 

Segundo o processo, a credora pleiteou a 

habilitação de crédito, consubstanciado 

em sentença da Justiça do Trabalho, no 

processo de falência da sociedade. Antes 

disso, houve a satisfação de parte do 

crédito, enquanto estava em curso a 

liquidação extrajudicial da devedora. 

 

Assim, as instâncias de origem 

entenderam que somente deveria ser 

habilitado como preferencial (artigo 83, 

I, da Lei de Falência) o montante que, 

incluindo a quantia já recebida por ela 

no âmbito da Justiça do Trabalho, 

perfizesse o equivalente a 150 salários 

mínimos. O que excedesse tal patamar 

seria lançado na classe dos 

quirografários. 

 

Processo coletivo 

 

A relatora, ministra Nancy Andrighi, 

explicou que o procedimento especial de 

liquidação de instituições financeiras 

tem a mesma natureza jurídica do 

processo falimentar, já que ambos têm a 

finalidade de apuração do ativo e 

realização do passivo, por meio de 

execução concursal. 

 

De acordo com a ministra, como 

consequência do regime especial 

liquidatório, os credores, em vez de 

pleitear a realização de seus créditos em 

processos individuais, ficam submetidos 

a um procedimento coletivo, no curso do 

qual os valores a que fazem jus serão 

solvidos em rateio, observadas as 

preferências legais e a proteção 

fundamental da par conditio 

creditorum (igualdade entre credores) 

no âmbito de cada classe de credores 

envolvidos. 

 

A partir desse tratamento isonômico, 

esclareceu, forma-se uma espécie de fila 

de credores aptos ao recebimento, 

"sendo certo que, nos limites traçados 

pela lei, os que estão posicionados à 

frente receberão com antecedência em 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm


30 

 

relação aos seguintes, circunstância que 

se repetirá até o esgotamento das forças 

econômicas da massa falida". 

 

Na avaliação da relatora, é necessário 

que o administrador judicial e o juiz 

encarregado do processo falimentar 

atuem com equilíbrio e razoabilidade, 

para que as preferências e os privilégios 

legais, em cada caso específico, não se 

revelem abusivos, em prejuízo dos 

demais credores. 

 

Preferência legal 

 

No caso em julgamento, a ministra 

verificou que a formação do concurso de 

credores teve início com a deflagração da 

liquidação extrajudicial da sociedade, e 

não somente a partir do decreto da 

quebra, como argumentou a credora. 

 

Para a relatora, não há como admitir que 

a credora, após ter percebido, no curso 

da liquidação extrajudicial, crédito 

trabalhista no montante equivalente a 

150 salários mínimos, possa se valer da 

preferência legal prevista no artigo 83, I, 

da Lei de Falência para habilitar, nessa 

mesma classe, seu crédito excedente. 

 

"Tratar a situação aqui discutida de 

modo diverso daquele levado a cabo pelo 

tribunal de origem – que impediu a 

habilitação do crédito que exceda os 150 

salários mínimos (já recebidos) na classe 

dos trabalhistas — resultaria em conferir 

tratamento diferenciado à recorrente, 

em prejuízo dos demais credores, 

especialmente os da mesma classe (os 

quais, em geral, constituem os sujeitos 

mais frágeis do ponto de vista 

econômico)", disse a magistrada. 

 

Nancy Andrighi ressaltou que o crédito 

excedente devido à credora deverá ser 

habilitado como quirografário, não 

havendo nenhuma subtração do seu 

direito de receber os valores a que faz 

jus, os quais não deixarão de existir nem 

se tornarão inexigíveis — apenas 

perderão seu caráter preferencial. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.981.314 
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Moraes suspende prescrição 
de processos de improbidade 
administrativa 
 
Em março desse ano, Moraes já havia 
decretado a suspensão do 
processamento dos recursos especiais 
que pediam a aplicação retroativa da lei 
de improbidade administrativa. 
 
segunda-feira, 25 de abril de 2022 
 
O ministro Alexandre de Moraes, do 

STF, determinou a suspensão do prazo 

prescricional nos processos com 

repercussão geral reconhecida que 

tratam da (i)retroatividade 

das alterações feitas na lei 

de improbidade administrativa em 

2021. 

 

 
Moraes suspende prazos de processos 

envolvendo irretroatividade da 

LIA.(Imagem: Rosinei Coutinho | STF) 

 

O caso chegou ao Supremo em 2014. O 

INSS ajuizou ação civil pública, com o 

objetivo de condenar uma procuradora, 

contratada para defender em juízo os 

interesses da autarquia, ao 

ressarcimento dos prejuízos sofridos 

em razão de sua atuação. A procuradora 

atuou entre 1994 e 1999, e a ação foi 

proposta em 2006. 

 

O juízo de 1º grau julgou improcedente 

o pedido, por considerar que não houve 

ato de improbidade administrativa, e 

condenou o INSS ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé, custas 

processuais e honorários advocatícios. 

O TRF da 4ª região, contudo, anulou a 

sentença e determinou a abertura de 

nova instrução processual. 

 

No recurso ao STF, a ex-procuradora 

argumentou que a ação seria inviável 

por ter sido proposta após o prazo 

prescricional de cinco anos. Sustenta, 

ainda, que a imprescritibilidade 

prevista na Constituição se refere a 

danos decorrentes de atos de 

improbidade administrativa, e não a 

ilícito civil. 

 

No ano passado, todavia, foi publicada 

a lei 14.230/21, que trouxe diversas 

alterações na LIA - lei de improbidade 

administrativa. Agora, os ministros 

devem decidir se essas alterações 

podem ser aplicadas retroativamente, 

até mesmo quanto ao prazo de 

prescrição para as ações de 

ressarcimento, aos atos de improbidade 

administrativa na modalidade culposa. 

  

Em fevereiro de 2022, os ministros 

reconheceram a repercussão geral do 

debate (tema 1.199): 

 

"definição de eventual 

(IR)RETROATIVIDADE das 

disposições da Lei 14.230/2021, em 

especial, em relação: (I) A necessidade 

da presença do elemento subjetivo dolo 

para a configuração do ato de 

improbidade administrativa, inclusive 

no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação 

dos novos prazos de prescrição geral e 

intercorrente." 

 

No mês seguinte, o relator do caso, 

ministro Alexandre de Moraes, 

decretou a suspensão do 

processamento dos recursos especiais 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/alexandre-de-moraes
https://www.migalhas.com.br/quentes/353823/bolsonaro-sanciona-mudancas-na-lei-de-improbidade-administrativa
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.230-de-25-de-outubro-de-2021-354623102
https://www.migalhas.com.br/
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nos quais suscitada, ainda que por 

simples petição, a aplicação retroativa 

da lei 14.230/21. 

 

Desta decisão, o MPF recorreu 

argumento que o relator deixou de 

decidir sobre os prazos prescricionais 

da pretensão sancionatória. No recurso, 

o parquet defendeu que é 

imprescindível determinar a suspensão 

do prazo prescricional nos processos 

sobrestados, "a fim de evitar situação 

de incoerência no sistema". 

 

Acolhimento do pedido 

 

Ao analisar o caso, o ministro 

Alexandre de Moraes registrou que, 

com a suspensão dos processos 

determinada judicialmente, "não é 

possível responsabilizar o Estado por 

qualquer tipo de inércia em sua 

atuação processual; não se 

caracterizando em nenhuma hipótese a 

prescrição". Para o relator, "não faz 

sentido haver a fluência do prazo 

prescricional se o titular da pretensão 

não pode exercê-la". 

 

"A unidade do ordenamento jurídico 

não permite que uma norma 

impeditiva do exercício de um direito 

coexista com outra norma que 

estabeleça um prejuízo no caso de esse 

direito não ser exercido. O 

impedimento legal afasta a ideia de 

inércia punível; e, sem inércia, 

portanto, não pode haver decurso do 

prazo prescricional." 

 

Assim, e por fim, o ministro acolheu o 

recurso do MPF para determinar a 

suspensão do prazo prescricional nos 

processos com repercussão geral 

reconhecida no presente tema. 

 

 Processo: ARE 843.989 

 

Leia a decisão.  

 

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

/364585/moraes-suspende-prescricao-

de-processos-de-improbidade-

administrativa  

 

Retorne ao índice 

  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4652910
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/4/A0A4BB1D3343CC_lia.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/364585/moraes-suspende-prescricao-de-processos-de-improbidade-administrativa
https://www.migalhas.com.br/quentes/364585/moraes-suspende-prescricao-de-processos-de-improbidade-administrativa
https://www.migalhas.com.br/quentes/364585/moraes-suspende-prescricao-de-processos-de-improbidade-administrativa
https://www.migalhas.com.br/quentes/364585/moraes-suspende-prescricao-de-processos-de-improbidade-administrativa
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R$100 mil: Advogado 
abandona Júri para não 
frustrar filha e é multado 
 
O causídico abandonou os trabalhos 
após a permanência de sua filha de 14 
anos ser proibida no local. 
 
segunda-feira, 25 de abril de 2022 
 
A juíza Élia Kinosita, da vara do 

Júri/Execuções Criminais de 

Osasco/SP, multou em 100 salários-

mínimos (R$ 121,2 mil) advogado que 

abandonou plenário do Júri após ser 

proibida a permanência de sua filha de 

14 anos no local. Ele justificou que não 

queria "frustrar" a menina. 

 

O julgamento em questão era de um 

acusado de homicídio qualificado por 

motivo torpe, meio cruel e emprego de 

recurso que impossibilitou a defesa da 

vítima. 

 

 
Juíza multou advogado que abandonou 

Júri.(Imagem: Freepik) 

 

De acordo com a ata de julgamento, 

durante a sustentação oral da 

promotora de Justiça, ingressou uma 

adolescente no plenário do Júri, a qual 

o advogado de defesa afirmou ser sua 

filha. A juíza presidente, então, indagou 

ao causídico qual a idade da menina e 

ele respondeu 14 anos. 

Ante à tenra idade da adolescente, a 

juíza informou ao advogado que ela não 

poderia permanecer no local, por 

entender que tudo que é exposto aos 

jurados e à plateia não é adequado ser 

ouvido por menores de idade. 

 

O advogado se insurgiu, afirmando que 

abandonaria os trabalhos porque "não 

está escrito em lugar algum" a proibição 

imposta e ainda porque "não frustraria 

a sua filha", a quem tinha prometido 

que assistiria à sessão. 

 

A presidente do Júri, então, afirmou 

que não havia qualquer requerimento 

do advogado no sentido de que traria a 

adolescente para assistir, questão que 

seria antecipadamente resolvida. 

 

Ante à conduta do causídico de 

abandonar os trabalhos "por motivo 

absolutamente injustificado" e nos 

termos do artigo 265 do CPC, aplicou a 

multa de 100 salários-mínimos. 

 

"A Promotora de Justiça estava há 

quase uma hora expondo seus 

argumentos, mostrando as provas do 

processo, para que o advogado tome 

uma atitude tão descabida, 

desproporcional e de extremo 

desrespeito não somente ao juízo e à 

representante do Ministério Público, 

mas principalmente aos Senhores 

Jurados, apenas e tão somente para 

não 'frustrar sua filha', jogando por 

terra todo o trabalho feito no dia de 

hoje; a atitude do advogado não pode 

ser aceita como normal ou 

minimamente aceitável, sendo estes os 

motivos pelos quais se justifica a 

fixação da multa." 

 

 Processo: 3012715-

21.2013.8.26.0405-

2013/000379 

 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=B90000G9T0000&processo.foro=405&processo.numero=3012715-21.2013.8.26.0405&uuidCaptcha=sajcaptcha_d8823864bf4f4a89b7dbbe40242e5617
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=B90000G9T0000&processo.foro=405&processo.numero=3012715-21.2013.8.26.0405&uuidCaptcha=sajcaptcha_d8823864bf4f4a89b7dbbe40242e5617
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=B90000G9T0000&processo.foro=405&processo.numero=3012715-21.2013.8.26.0405&uuidCaptcha=sajcaptcha_d8823864bf4f4a89b7dbbe40242e5617
https://www.migalhas.com.br/
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Leia a íntegra da ata do julgamento. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/364554/r-100-mil-advogado-
abandona-juri-para-nao-frustrar-filha-
e-e-multado  
 
Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/4/9013AF44D7B7DD_ata-juri-advogado-abandono-ok.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/364554/r-100-mil-advogado-abandona-juri-para-nao-frustrar-filha-e-e-multado
https://www.migalhas.com.br/quentes/364554/r-100-mil-advogado-abandona-juri-para-nao-frustrar-filha-e-e-multado
https://www.migalhas.com.br/quentes/364554/r-100-mil-advogado-abandona-juri-para-nao-frustrar-filha-e-e-multado
https://www.migalhas.com.br/quentes/364554/r-100-mil-advogado-abandona-juri-para-nao-frustrar-filha-e-e-multado
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STF valida urgência na 
tramitação de projetos de lei 
no Congresso 
 
Decisão unânime considerou que não 
cabe ao Poder Judiciário examinar 
concretamente as razões que justificam 
a adoção do regime de urgência. 
 
segunda-feira, 25 de abril de 2022 
 
O STF julgou constitucionais 

dispositivos dos Regimentos Internos 

do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados que disciplinam o regime de 

urgência na tramitação de processos 

legislativos. A decisão, unânime, foi 

tomada na sessão virtual encerrada em 

20/4, no julgamento da ADIn 6.968. 

 

Na ação, o Partido Verde argumentava 

que o regime de urgência (artigo 336 do 

Regimento do Senado e artigos 153 e 

155 do Regimento da Câmara) tem 

hipóteses taxativas, mas haveria, nas 

Casas Legislativas, a prática de atribuir 

o rito a qualquer proposição. Segundo o 

PV, a invocação da urgência sem a 

devida fundamentação ofenderia o 

devido processo legislativo, por 

encurtar o debate e dispensar a 

apresentação de pareceres das 

comissões. 

 

 
STF valida urgência na tramitação de 

projetos de lei no Congresso.(Imagem: 

Dorivan Marinho/STF) 

 

Prerrogativa 

 

Ao votar pela improcedência do pedido, 

o relator, ministro Edson Fachin, 

afirmou que a própria CF faculta ao 

Regimento Interno do Congresso a 

possibilidade de reduzir certas 

formalidades para a aprovação de 

projetos de lei. Segundo o ministro, 

apesar da relevância das comissões, não 

há, no texto constitucional, norma que 

defina o momento de sua intervenção 

ou quais delas devem se manifestar 

para a aprovação de projetos de lei. 

 

Para o relator, o silêncio da 

Constituição deve ser lido como opção 

pela disciplina regimental, não como 

imposição de intervenção das 

comissões, sob pena de inviabilizar os 

trabalhos legislativos. 

 

"Por caber exclusivamente à Câmara 

dos Deputados e ao Senado Federal o 

juízo acerca da suficiência das razões 

para uma determinada opção 

legislativa, a esses órgãos cabe, com 

exclusividade, a prerrogativa de 

definir o momento em que a votação 

será realizada." 

 

Matéria interna corporis 

 

Fachin explicou que as normas que 

disciplinam o regime de urgência 

preveem a manifestação majoritária 

dos membros das Casas Legislativas 

para a sua adoção. "A previsão de um 

regime que reduza as formalidades 

processuais em casos específicos, 

reconhecidos pela maioria legislativa, 

não ofende o devido processo 

legislativo", verificou. 

 

Fachin apontou, ainda, que, de acordo 

com a jurisprudência do STF, não cabe 

ao Poder Judiciário exercer o controle 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/4/3326901D49AB1D_voto-fachin.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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jurisdicional em relação à interpretação 

do sentido e do alcance de normas 

meramente regimentais das Casas 

Legislativas, por se tratar de matéria 

interna corporis. 

 

Mineração em terras indígenas 

 

O PV formulou pedido incidental nos 

autos visando suspender o regime de 

urgência aprovado para o PL 191/20, 

que dispõe sobre mineração em terras 

indígenas. Mas, diante da decisão de 

mérito da ação, esse pedido ficou 

prejudicado. 

 

 Processo: ADIn 6.968 

 

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

tes/364551/stf-valida-urgencia-na-

tramitacao-de-projetos-de-lei-no-

congresso  

 
Retorne ao índice 
  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6240137
https://www.migalhas.com.br/quentes/364551/stf-valida-urgencia-na-tramitacao-de-projetos-de-lei-no-congresso
https://www.migalhas.com.br/quentes/364551/stf-valida-urgencia-na-tramitacao-de-projetos-de-lei-no-congresso
https://www.migalhas.com.br/quentes/364551/stf-valida-urgencia-na-tramitacao-de-projetos-de-lei-no-congresso
https://www.migalhas.com.br/quentes/364551/stf-valida-urgencia-na-tramitacao-de-projetos-de-lei-no-congresso
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Abuso de direito e fraude 
tributária à luz do direito 
sancionador 
 
O ponto de partida e de chegada deve 
ser a lei 
 
DAVI TANGERINO 
24/04/2022 05:00 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

Recentemente, a 1ª Turma do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf), conforme informou Caio 

Quintella, em artigo publicado no 

Valor Econômico no último dia 18, 

proferiu algumas decisões relevantes no 

campo do planejamento tributário, com 

impacto de natureza sancionatória, 

diretamente, e criminal, via de 

consequência. 

 

No acórdão 9101-005.876, a 

controvérsia cinge-se ao seguinte fato: 

entre as pessoas jurídicas investidora e 

investida, interpôs-se uma outra pessoa 

jurídica – “empresa-veículo” – sem, 

portanto, extinção do investimento, 

porém um deslocamento do 

investimento antes direto, e, após a 

inserção da empresa-veículo, uma 

participação indireta por meio desta. 

Por não considerar ter havido confusão 

patrimonial, o Carf entendeu pela 

dedutibilidade do ágio. No entender da 

fiscalização, a inserção da empresa-

veículo constituiria “uma simulação, 

pela sequência de atos apenas formais, 

sem conteúdo econômico ou propósito 

negocial, com intuito único de evitar o 

pagamento dos tributos devidos”, o que 

justificaria aplicação de penalidade 

adicional de 75%. 

 

A relatora entendeu que o único papel da 

referida interposição era garantir a 

dedutibilidade do ágio, mantendo, 

portanto, a penalidade. A divergência 

sustentou que: a estruturação negocial, 

inclusiva via holdings e empresas-

veículo, “faz parte do corolário de livre 

organização empresarial” e, não 

havendo vedação legal para a referida 

estruturação, não há que falar em 

contaminação a dedutibilidade da 

despesa. Em essência, entendeu que o 

emprego das referidas estruturas atende 

a uma racionalidade em si, a de deter 

posições societárias, com consequências 

jurídicas relevantes, ou seja, ao 

contrário de sociedades propriamente 

comerciais, é de sua natureza jurídica 

não terem característica operacional. 

 

O voto divergente – e prevalente – 

ingressa, ainda, no conceito de 

simulação, sinteticamente subjugando 

sua aplicação no âmbito tributário, ao 

desenho da figura dado pelo Código 

Civil, que não alista entre suas 

modalidades aquela de “ausência de 

causa” ou “ausência de propósito 

negocial”. De maneira ainda mais 

simples, descarta-se a fraude, já que 

nada houve de oculto ou indutor de erro 

da estruturação tributária da 

dedutibilidade do ágio. 

 

Discute, ainda, a viabilidade de aplicar-

se a figura do abuso de direito, prevista 

no art. 187 do Código Civil, porém fora 

https://www.jota.info/autor/davi-tangerino
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-davi-tangerino/abuso-de-direito-e-fraude-tributaria-a-luz-do-direito-sancionador-24042022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/18/acaba-a-criminalizacao-do-planejamento-tributario.ghtml
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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das hipóteses qualificadoras da multa, 

na legislação tributária; o princípio da 

legalidade tributária parece afastar sem 

maiores dificuldades a aplicação da 

figura. 

 

Mais espinhosa a discussão da 

dissimulação, contida no art. 116, § 1º, 

do CTN, objeto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 2.246, que 

autorizaria o fisco a “desconsiderar atos 

ou negócios jurídicos praticados com a 

finalidade de dissimular a ocorrência do 

fato gerador do tributo ou a natureza dos 

fatos constitutivos da obrigação 

tributária, observados os procedimentos 

a serem estabelecidos em lei ordinária”, 

lei esta, a propósito, que ainda não 

sobreveio. Quer parecer que a 

constitucionalidade do referido 

dispositivo – confirmada, em termos, 

pelo STF – não muda o fato de que as 

hipóteses de multa qualificada devem 

ser taxativas e previstas em lei, não 

meramente como um instituto jurídico, 

porém como uma norma sancionatória 

propriamente dita. 

 

Em síntese, no âmbito federal, conforme 

o art. 44 da Lei 9.430/96, apenas as 

figuras contidas nos artigos 71 a 73 da 

Lei 4.502/64 servem ao apenamento 

exasperado, à luz da legalidade estrita. 

 

O tema se coloca como verdadeiro tópico 

de direito sancionador. Para além da 

legalidade estrita em tema 

sancionatório, convida para uma 

reflexão em torno do dolo, figura comum 

à sonegação e à fraude, tal como 

definidas em lei: 

 

 sonegação é “toda ação ou 

omissão dolosa tendente a 

impedir ou retardar, total 

ou parcialmente, o 

conhecimento por parte da 

autoridade fazendária” de 

dois eventos relevantes: “I – 

da ocorrência do fato 

gerador da obrigação 

tributária principal, sua 

natureza ou circunstâncias 

materiais”; ou “II – das 

condições pessoais do 

contribuinte, suscetíveis de 

afetar a obrigação tributária 

principal ou o crédito 

tributário 

correspondente”  (art. 71 da 

Lei 4.502/64); 

 fraude, por sua vez, “é toda 

ação ou omissão dolosa 

tendente a impedir ou 

retardar, total ou 

parcialmente, a ocorrência 

do fato gerador da 

obrigação tributária 

principal, ou a excluir ou 

modificar as suas 

características essenciais, 

de modo a reduzir o 

montante do imposto 

devido a evitar ou diferir o 

seu pagamento” (art. 71 da 

Lei 4.502/64). 

 

Recorrente, nesse ponto, a distinção 

entre fraude e evasão fiscal. Rubens 

Gomes de Souza, em 1964, definia 

fraude fiscal como “toda ação ou 

omissão destinada a evitar ou retardar o 

pagamento de um tributo devido, ou 

pagar a menor que o devido” 

(“Compêndio de legislação tributária”, 

p. 109). Como vinculou a definição ao 

pagamento, propunha que a distinção 

entre a evasão e a fraude seria temporal: 

a ocorrência do fato gerador. Ações 

anteriores ao fato gerador seriam 

evasão; posteriores, fraude. 

 

O texto legal, todavia, é expresso naquilo 

que se esconde da administração: a 

própria ocorrência do fato gerador ou 

relevantes informações do contribuinte, 

https://www.jota.info/tudo-sobre/ctn
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9430.htm
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para fins fiscais (na fraude) ou o 

conhecimento desse fato, por parte da 

autoridade (sonegação). Com efeito, a 

exposição de motivos 25-65, publicada 

em Diário Oficial em 25 de fevereiro de 

1965, afirmava que a criminalização era 

“arma eficaz para combater as diversas 

formas de evasão ilícita dos tributos”. 

Como se vê, a evasão lícita estava fora do 

radar. 

 

Elemento chave, portanto, as hipóteses 

mais recorrentes de multa qualificada é 

o dolo que, todavia, é um conceito 

plurívoco. 

 

O dolo, na esfera penal, integra a 

categoria da tipicidade subjetiva, 

geralmente entendido como um 

binômio: consciência do que se faz, 

aliada à vontade de realização da 

conduta. Em síntese: quando A mata B, 

age com dolo quando sabe realiza o 

disparo e deseja fazê-lo; eventual 

circunstância a justificar essa ação é 

tema da antijuridicidade (como a 

legítima defesa), assim como é no 

âmbito da culpabilidade que se analisa o 

conhecimento da proibição daquela 

conduta (a exemplo do erro quanto à 

permissão de eutanásia). Chega-se, 

assim, a afirmar que o dolo é neutro, 

descolando a vontade/consciência de 

realizar uma conduta (âmbito do dolo) 

da vontade/consciência de realizar uma 

conduta ilícita (âmbitos da 

antijuridicidade ou da culpabilidade). 

 

O finalismo, porém, chegou ao Brasil 

depois da Lei 4.502/64, e demorou 

ainda mais tempo para se firmar como a 

corrente prevalente no Brasil, até hoje, 

diga-se. 

 

Assim, na década de 1960, é bem seguro 

afirmar, continha a dimensão da 

reprovabilidade pelo conduzir-se 

consciente quanto à ilicitude pelo 

agente. Nelson Hungria, em seu célebre 

“Comentários ao Código Penal”, 

afirmava que “para que se considere um 

fato como punível, não basta a existência 

do vínculo causal objetivo entre a ação 

(ou omissão) e o resultado, nem o seu 

enquadramento formal num artigo da lei 

penal; é necessária 

a culpabilidade (culpa sensu lato) do 

agente, isto é, que tenha havido uma 

vontade a exercer-se livre e 

conscientemente, para o resultado 

antijurídico ou apesar da representada 

probabilidade de que este ocorresse, ou, 

pelo menos, revele ainda que sem 

previsão do resultado inescusável 

inadvertência ou imponderação” (5ª ed., 

vol. I, tomo II, 1978, p. 112). Como se vê, 

dolo direto, dolo eventual e culpa são 

temas de culpabilidade, consoante a 

teoria causalista preponderante à época. 

 

Nelson Hungria, ainda em 1934, quando 

buscava teorizar sobre a diferença entre 

fraude civil e fraude penal, afirmava que 

a fraude, de modo genérico “é o engano 

doloso, ou ou malicioso induzimento em 

erro, tendende à consecução ou 

facilitação de um fim ilícito” (Fraude 

Penal. Rio de Janeiro: A. Coêlho Branco 

Filho, 1934, p. 31). 

 

Tanto a figura da sonegação como da 

fraude, na Lei 4.502/64, convergem 

para essa ideia de fraude como engano 

doloso, ou de induzimento em erro, com 

vistas a um fim ilícito: subtrair-se ao 

dever tributário nascido relacionado ao 

fato gerado evitado, ou a seu posterior 

conhecimento. 

 

Hungria, nos “Comentários”, advoga o 

seguinte critério a separar a fraude civil 

da penal: “há quase sempre fraude penal 

quando, relativamente idôneo o meio 

iludente, se descobre, na investigação 

retrospectiva do fato, a ideia 

preconcebida, a propósito ab initio da 
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frustração do equivalente econômico” 

(4ª ed., vol. VII, 1980, p. 191). 

 

Os temas do dolo e da multa qualificada 

se reencontram, portanto, no caso 

concreto: o emprego de empresa-

veículo, sem caráter negocial, 

permitindo a dedutibilidade do ágio, 

autoriza multa qualificada? 

 

O ponto de partida e de chegada deve ser 

a lei: há norma societária expressa 

autorizando pessoas jurídicas cujo 

objeto social é detenção de participações 

societárias, não se lhes exigindo, por 

definição negocial, nenhum sentido 

negocial autônomo. 

Referidas holdings cumprem seu 

requisito legal expresso pelo mero deter 

de participações societárias. Um 

segundo passo seria analisar se as 

declarações se deram de modo a 

dissimular ou ocultar a holding na 

dinâmica das transações. Em outras 

palavras: se tudo quanto compartilhado 

com a administração reflete a verdade, 

digamos, formal, das operações. 

 

O artigo 187 do Código Civil traz como 

ilícito civil o exercício de um direito com 

excesso manifesto dos limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes. Referido 

ilícito civil, de aplicação duvidosa ao 

caso concreto, por tudo quanto exposto, 

só poderia espraiar sentido punitivo 

autônomo diante da existência de norma 

sancionatória expressa, seja no 

tributário, seja no penal. Como 

sustentado acima, tanto a simulação 

como a fraude exigem consciência e 

vontade de inserir elementos inexatos, 

ou omitir elementos devidos, com o 

intuito de dificultar a correta apreensão 

do fato jurídico-tributário pela 

autoridade, e, assim, diminuir as 

chances da constituição da relação 

jurídico-tributário. Tudo quanto límpida 

e abertamente declarado já retiraria o 

caráter de fraude. 

 

A discordância subjetiva da 

administração quanto à conveniência ou 

mesmo moralidade de holdings deterem 

participação societária, fazendo 

investimentos indiretos tais que dão 

ensejo à dedutibilidade do ágio, não 

pode autorizar o exasperamento da 

multa, por ausência de previsão legal. A 

separação entre direito e moral é tema 

antigo, consolidado, e caro ao exercício 

legítimo do poder punitivo estatal. 
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A imagem acima remonta à Inglaterra 

do século 18, na qual a tributação sobre 

a propriedade era baseada no número de 

janelas que possuía um determinado 

imóvel[1]. Não demorou para que os 

ingleses tapassem as janelas de casa; 

planejamento tributário literalmente 

concreto, que nem mesmo o fisco 

brasileiro ousaria acusar artificialidade. 

 

Faltava ao “Window Tax” o componente 

da neutralidade, característica do 

tributo que distorce tanto menos 

possível o comportamento natural dos 

administrados. Como a tributação 

orienta condutas de agentes privados, 

deve ser racionalizada para que se 

evitem intervenções desastrosas como 

essa, cuja reação não premeditada dos 

contribuintes reduziu tanto a 

arrecadação quanto a própria qualidade 

de vida local, refletindo um aumento 

exponencial do número de enfermos 

vivendo em ambientes menos 

iluminados e ventilados. 

 

Nesse contexto, tem ganhado espaço no 

cenário internacional, em especial entre 

países da OCDE, a dita Análise de 

Impacto Regulatório (AIR)[2]. Trata-

se de um método de avaliação ex 

ante aplicada a uma proposição 

regulatória, visando aferir qual a razão 

entre sua benignidade e seu ônus 

inerente, além de deduzir os incentivos 

criados[3]. Espera-se que, com ela, o 

administrador esteja mais bem 

municiado para a decisão de custo-

benefício, diminuindo efeitos adversos 

da ação estatal, além de conferir maior 

transparência às finalidades do ato 

administrativo. 

 

Esse é um dos temas a ser enfrentado 

pela comissão de juristas instituída 

pelo Ato Conjunto dos Presidentes do 

Senado e do STF nº 01/22, que será 

responsável pela elaboração de 

proposições legislativas para o processo 

administrativo e tributário nacional. 

 

Com o advento da Lei 13.874/19, a Lei 

da Liberdade Econômica, a AIR 

passou a ser obrigatória não apenas para 

agências reguladoras, mas para toda a 

administração pública federal. No 

entanto, especificamente na seara 

tributária, o Decreto Regulamentar nº 

10.411/20 impôs a obrigatoriedade da 

AIR apenas aos atos normativos que 

instituam ou modifiquem obrigação 

acessória[4], ainda que não exista 

qualquer limitação ou manifestação 

legal nesse sentido. 

 

De fato, deveres instrumentais são um 

enorme gargalo do nosso sistema, já que 

somos recordistas em horas 

despendidas para cumpri-los, mas nem 
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por isso é o único. Uma das principais 

utilidades da AIR em matéria tributária 

seria, por exemplo, propiciar um 

aumento do controle de legalidade dos 

atos que criam ou majoram tributos ante 

pretextos extrafiscais, já que 

disponibilizaria aos administrados um 

arrazoado daquilo que embasa o ato 

administrativo, possibilitando-lhes 

acionar o Judiciário para controlar 

eventual discricionariedade e vícios 

diversos. 

 

Um belo exemplo de aplicação da AIR foi 

manejado pela PGFN em abril de 2021, 

por ocasião do Relatório de 

Incentivo à Conformidade Fiscal 

na Dívida Ativa da União, no qual 

concluiu-se pela necessidade de 

implementação do Cadastro Fiscal 

Positivo como forma de sanção premial 

que incentive a conformidade fiscal. 

 

Diante desse potencial aprimoramento 

dos atos administrativos, não é 

recomendável limitar a AIR em matéria 

tributária à regulamentação de 

obrigações acessórias. Para que isso seja 

expandido a partir do Congresso, no 

entanto, é necessário apresentar Projeto 

de Decreto Legislativo para sustar o § 1º, 

art. 3º, do Decreto nº 10.411/20, ou fazer 

constar expressamente previsão de AIR 

para os demais atos, obrigando que o 

Executivo reveja esse dispositivo. 

 

Uma outra possibilidade a ser avaliada 

pela comissão de juristas diz respeito à 

positivação da AIR como norma de 

caráter nacional, e não apenas federal, 

para questões tributárias. A 

implementação de dispositivo atinente à 

AIR no Código Tributário Nacional 

(CTN) obrigaria não apenas a União, 

mas todos os entes federados a 

realizarem análises prévias do impacto 

de seus atos com aptidão tributária. 

 

É preciso dizer que esse avanço 

institucional não representaria qualquer 

engessamento ou burocratização do 

Executivo. Isso porque, para além das 

oito hipóteses de dispensa do 

relatório[5], a AIR é também um 

instrumento flexível e proporcional. Sua 

profundidade, extensão e os recursos 

utilizados devem ser proporcionais à 

relevância do problema investigado, 

podendo envolver consultas públicas e 

análises econométricas de elevada 

complexidade, ou apenas simples 

arrazoados de produção estritamente 

manual e interna do próprio órgão 

administrativo competente. 

 

A comissão poderia, ainda, ousar 

intensificar o controle qualitativo das 

normas tributárias mediante a 

introdução de análise 

legislativa/regulatória em caráter 

retrospectivo. É dizer, para além da 

análise prévia, que a propositura poderia 

igualmente conferir às autoridades a 

possibilidade de emitir relatórios 

críticos à legislação posta, de modo a 

abarcar também o controle ex post de 

aspectos como eficácia, efetividade e 

eficiência, inclusive para sugerir a 

revogação de normas que hoje são letra 

morta ou apresentam resultados 

contraproducentes. 

 

Conclui-se, portanto, que a Análise de 

Impacto Regulatório é um instrumento 

meritório que deve ser aprimorado e 

expandido para as demais hipóteses de 

regulação tributária e níveis 

hierárquicos da administração pública, 

como forma de incluir o Brasil na 

tendência mundial de aperfeiçoamento e 

modernização do regime jurídico do ato 

administrativo. 
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bout/living-

heritage/transformingsociety/tow

ncountry/towns/tyne-and-wear-

case-study/about-the-

group/housing/window-tax/ 

 
[2] A descrição metodológica brasileira 

pode ser encontrada no Guia para 

Elaboração de AIR. Disponível 

em: https://www.gov.br/economia

/pt-br/acesso-a-

informacao/reg/noticias/seae-

lanca-novo-guia-de-analise-de-

impacto-regulatorio 

 
[3] MENEGUIN, F. B.; SAAB, F. . Análise 

de Impacto Regulatório: Perspectivas a 

partir da Lei da Liberdade Econômica. 

Brasília: Senado Federal, 2020. 

Disponível 

em: https://www12.senado.leg.br/

publicacoes/estudos-

legislativos/tipos-de-

estudos/textos-para-

discussao/td271/view 

 
[4] Art. 3º A edição, a alteração ou a 

revogação de atos normativos de 

interesse geral de agentes econômicos 

ou de usuários dos serviços prestados, 

por órgãos e entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e 

fundacional será precedida de AIR. § 1º 

No âmbito da administração tributária e 

aduaneira da União, o disposto neste 

Decreto aplica-se somente aos atos 

normativos que instituam ou 

modifiquem obrigação acessória. 

 
[5] Segundo o Ministério da Economia, 

há pelo menos oito hipóteses de 

dispensa da AIR, exigindo-se decisão 

fundamentada do órgão ou da entidade 

competente. A lista está disponível 

em: https://www.gov.br/economia

/pt-br/assuntos/air/dispensas-de-

air 
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O Novo Marco Legal do Saneamento 

Básico (Lei 14.026/2020) entrou em 

vigor com a proposição, já antiga, de 

universalização dos serviços em escala 

nacional. As metas são de que, até 2033, 

99% dos brasileiros possam contar com 

água potável e 90% com tratamento e 

coleta de esgoto. Para tanto, são 

necessários grandes investimentos em 

um setor ainda constituído 

principalmente por Companhias 

Estaduais de Saneamento Básico 

(CESBs). 

 

As CESBs são empresas públicas ou de 

economia mista que atuam, 

principalmente, por meio de contratos 

de programa. Historicamente, esses 

acordos são firmados por entes que 

integram a Administração Pública, em 

especial os municípios, e criam vínculos 

obrigacionais entre os titulares dos 

serviços públicos e os agentes 

responsáveis por executá-los, ou seja, as 

próprias Companhias Estaduais de 

Saneamento Básico. 

 

A partir da década de 70, grande parte 

dos municípios vinculou-se a esse 

sistema, de forma que o Brasil passou a 

contar com serviços de saneamento 

básico regionalizados, interligados 

ao ponto de se constituir uma cobrança 

de tarifa única no âmbito de cada Estado 

da federação. O modelo parecia eficiente 

para fomentar o desenvolvimento do 

setor. Na prática, porém, houve 

significativo déficit de investimento, em 

razão de problemas como uma 

fragmentação de competências internas, 

a ausência de uma política regulatória 

clara e específica, bem como a elevada 

participação da Administração 

Pública[1]. 

 

Segundo dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (Snis) 

divulgados em 2021, as redes de esgoto 

brasileiras abrangiam apenas 55% da 

população total e 63,2% da população 

urbana. Além disso, apenas 50,8% da 

população total têm acesso a algum tipo 

de tratamento do esgoto. Na região 

Norte, esse índice alcança apenas 21,4% 

da população. Não é difícil perceber que, 

em mais de 40 anos, o modelo de 

saneamento básico brasileiro não 

alcançou o devido 

desenvolvimento. 

 

Um ponto de extrema relevância é a 

dificuldade de arrecadação de recursos 

pelas CESBs, por dependerem de 

repasses públicos. De acordo com 

estimativas do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, são 

necessários investimentos de R$ 70 

bilhões por ano para que até 2033 

tenhamos índices satisfatórios de acesso 
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aos serviços de água e esgoto[2]. Desse 

modo, o Novo Marco do Saneamento 

pretende facilitar a privatização das 

CESBs, com a extinção do modelo de 

contratos de programa até o prazo final 

de vigência dos contratos atuais. 

 

Não é difícil imaginar que, com a 

possibilidade prevista em lei de 

recebimento de novos recursos para 

os casos de concessões e 

desestatizações, os municípios já 

iniciaram uma verdadeira corrida para 

se tornarem aptos a aderir à modelagem 

proposta pelo Novo Marco Legal. Ainda 

há, porém, significativas incertezas 

quanto ao efetivo objeto dos ativos que 

irão integrar os programas de 

desestatização atrelados à nova 

legislação. 

 

Controvérsia relevante está instaurada 

nas ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADIs) 7067 e 

7100, ajuizadas no Supremo Tribunal 

Federal para questionar dispositivos 

da Lei Estadual 15.708 do Rio Grande do 

Sul, ambas de relatoria do Ministro 

Nunes Marques. 

 

Em agosto de 2021, a Assembleia 

Legislativa do Estado aprovou projeto de 

lei que prevê a autorização de 

privatização da Companhia 

Riograndense de Saneamento 

(CORSAN). No mês seguinte, foi 

publicada a Lei Estadual 15.708, em que 

são previstos mecanismos para 

alienação ou transferência, total ou 

parcial, da sociedade, dos ativos e/ou da 

participação societária. 

 

Segundo informações no site da própria 

Companhia, o objetivo da legislação é 

preparar a empresa para o cumprimento 

das novas exigências apresentadas pelo 

Novo Marco Legal do Saneamento, por 

meio da ampliação da capacidade de 

investimentos e melhoria da saúde 

financeira.[3] 

 

No entanto, as ADIs mencionadas 

questionam tais objetivos. Na ADI 7067, 

o PDT contesta diversos dispositivos 

legais que possibilitariam a prorrogação 

dos contratos de programas firmados 

entre a CORSAN e os municípios do 

Estado. 

 

Segundo o PDT, a Lei Estadual nº 

15.708/2021 definiria, sob a 

camuflagem do termo rerratificação, a 

possibilidade de ampliação do prazo de 

duração dos contratos de programa 

firmados pela CORSAN com os 

municípios do Estado por até 40 anos, o 

que ocasionaria a perpetuação do 

sistema atual de regulação de 

saneamento básico na região, em 

contrariedade ao Novo Marco do 

Saneamento. 

 

A ADI também alega que a Legislação 

Estadual seria uma manobra 

governamental para aumentar os preços 

das ações da CORSAN, já que ampliaria 

o prazo de atuação da empresa pública. 

Dessa forma, teria uma melhora na 

imagem institucional da companhia e 

mais facilidade de liquidação das ações 

no procedimento de desestatização. 

 

Já a ADI 7100 foi ajuizada pelo PT 

contra a suposta autorização genérica 

concedida ao Poder Executivo para 

escolha do procedimento e modalidade 

da desestatização da CORSAN. A petição 

inicial argumenta que a competência 

para tais ações seria do Poder 

Legislativo. 

 

Novamente, o STF é colocado em papel 

relevante na definição dos propósitos do 

Novo Marco Legal do Saneamento. 

Convém rememorar que, em 2021, o 

STF julgou improcedentes todos os 
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pedidos de declaração de 

inconstitucionalidade de artigos da lei 

manejados nas ADIs 6.492, 6.536, 6.583 

e 6.882. O julgamento levou em 

consideração duas premissas básicas: a 

ausência de capacidade institucional do 

Poder Judiciário para validação de 

objetivos e políticas públicas definidas 

pelo Legislativo; e a necessidade de 

investimentos no sistema de 

saneamento básico brasileiro, que se 

encontra defasado e insuficiente. 

 

No voto vencedor do ministro relator, 

Luiz Fux, para além de uma análise 

constitucional, há uma delimitação 

do que seria devido ao 

STF examinar em relação ao novo 

diploma legal. Cita-se como exemplo o 

seguinte trecho: “De tal modo que a 

exclusão do contrato de programa 

representa uma afetação proporcional à 

autonomia negocial dos Municípios, em 

prol da realização de objetivos setoriais 

igualmente legítimos. Essa proibição 

ocorre pari passu a opção legislativa pela 

delegação sob o modelo de 

concessão”.[4] 

 

Partindo dessas premissas, o julgamento 

das ADIs 7067 e 7100 tende a se pautar 

também na necessidade de se incentivar 

investimentos privados no setor, 

priorizando a operação de licitações e a 

adoção de um modelo de concessões. 

 

Nota-se que a perpetuação dos contratos 

de programa, objeto da ADI 7067, seria 

um desincentivo para investidores, ante 

a imprevisibilidade de quais serão os 

ativos disponíveis para que se tenha 

efetividade no propósito de 

universalização dos serviços de água e 

esgoto. A prorrogação da atuação das 

CESBs e a instituição de mecanismos 

que dificultem a privatização dessas 

companhias dificultam que novos 

agentes privados passem a atuar no 

setor, favorecendo a defasagem de 

infraestrutura. 

 

Portanto, ao julgar as ADIs 7067 e 7100, 

o Supremo Tribunal Federal estará, mais 

uma vez, se debruçando sobre questões 

de extrema relevância para o setor de 

saneamento, tendo em vista os 

potenciais impactos nos incentivos que 

tendem a nortear a maior participação 

de investidores privados, além de lançar 

luz sobre aspectos de segurança jurídica 

que interessam às empresas que já 

integram o setor. 

 

Para além da aplicação do direito 

constitucional, o STF dará o tom sobre a 

relevância de se angariar recursos 

privados que, segundo a ótica do 

Congresso[5], são indispensáveis para o 

desenvolvimento e a universalização dos 

serviços de água e esgoto no país. 

 
  

[1]https://www.ipea.gov.br/ipeac

aixa/premio2006/docs/trabpremi

ados/IpeaCaixa2006_Profissional

_MH02_tema01.pdf 

 

[2] https://www.gov.br/pt-

br/noticias/transito-e-

transportes/2022/03/investiment

os-em-tratamento-de-agua-e-

esgoto-crescem-quase-1-000-em-

um-

ano#:~:text=Para%20cumprir%2

0essa%20meta%2C%20%C3%A9,s

ervi%C3%A7os%20de%20saneam

ento%20no%20pa%C3%ADs. 

 

[3] https://www.corsan.com.br/as

sembleia-legislativa-aprova-

projeto-que-autoriza-

privatizacao-da-corsan 

 

[4] Voto do Ministro Luiz Fux proferido 

durante julgamento da ADI 6.492 

proferido durante sessão do dia 
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02/12/2021 – Acórdão ainda pendente 

de publicação 

 

[5] https://legis.senado.leg.br/sdl

eg-

getter/documento?dm=8122700&

ts=1594035605685&disposition=i

nline 
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Brasil 

Ministro prevê capitalização 
da Eletrobras até julho e não 
vê risco de contaminação 
eleitoral 
 
Para Bento Albuquerque, o mercado 
demonstra apetite pela oferta pública 
de ações e não há risco de fracasso na 
operação por causa da proximidade das 
eleições 
 
Por Daniel Rittner, Valor — Brasília 
22/04/2022 10h01  Atualizado há 15 
minutos 

 
O ministro de Minas e Energia, 

Bento Albuquerque, afirmou nesta 

sexta-feira que o governo planeja fazer 

a capitalização da Eletrobras, "no 

mais tardar", em julho. Para ele, o 

mercado demonstra apetite pela oferta 

pública de ações e não há risco de 

fracasso na operação por causa da 

proximidade das eleições, caso essa nova 

tentativa de cronograma seja cumprida. 

 

Albuquerque, conversou virtualmente 

com jornalistas durante visita oficial à 

Índia, disse ter visto um "avanço" no 

Tribunal de Contas da União (TCU). "Foi 

um avanço no sentido de que o relator 

apresentou o voto dele e houve uma 

oportunidade de discutir o voto", disse o 

ministro. "Temos a expectativa de que 

esse segundo acórdão [referente à 

segunda etapa de análise da 

capitalização pelo tribunal] saia no dia 11 

de maio". 

 

Na quarta-feira, após apresentação do 

voto do relator Aroldo Cedraz, o 

ministro Vital do Rêgo pediu vista por 

20 dias. Outro ministro, Jorge Oliveira, 

propôs que esse ciclo fosse encurtado 

para apenas uma semana. Isso 

permitiria uma deliberação final em 27 

de abril e a capitalização até 13 de maio 

— prazo máximo para uso das 

informações do balanço financeiro da 

Eletrobras do último trimestre de 2021. 

A proposta de Oliveira, no entanto, teve 

apoio insuficiente do colegiado e foi 

derrubada. 

 

"A decisão de entrar na pauta [do TCU] 

em até 20 dias vai obrigar um ajuste do 

nosso cronograma para a oferta de ações 

e agora teremos que considerar os 

resultados financeiros do primeiro 

trimestre de 2022", comentou o 

ministro. "Vamos fazer a oferta de ações 

ainda no primeiro semestre deste ano 

ou, no mais tardar, no início do segundo 

semestre". 

 

Depois, em mais de uma ocasião, 

Albuquerque citou o mês de julho e 

manifestou convicção de que o processo 

eleitoral não atrapalhará o sucesso da 

operação. "Até onde nós temos 

conversado com o mercado, há muito 

interesse e acreditamos que poderá 

ocorrer sem nenhum risco até o mês de 

julho. Não vejo esse processo sendo 

contaminado por qualquer questão 

política ou eleitoral". 

 

 

— Foto: Custódio 

Coimbra/Agência O Globo 
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Finanças 

Dólar tem forte alta no 
retorno do feriado com Fed 
no radar; juros rondam 
ajustes 
 
Investidores avaliam fala do presidente 
do BC americano e cena externa 
 
Por Victor Rezende, Valor — São Paulo 
22/04/2022 09h58  Atualizado há 39 
minutos 

 
No retorno do feriado de Tiradentes, o 

ajuste no exterior a um cenário 

de aperto monetário mais 

agressivo pelo Federal Reserve 

(Fed, banco central americano) dá 

o tom para os mercados domésticos. 

O dólar se ajusta em alta forte contra o 

real, em linha com o observado em 

outros emergentes, enquanto os juros 

futuros se mantêm perto da 

estabilidade. 

 

Pouco depois de 9h50, o dólar era 

negociado a R$ 4,6815, alta de 1,34% no 

mercado à vista; na máxima, foi a R$ 

4,7120. No mesmo horário, a taxa do 

contrato de Depósito Interfinanceiro 

(DI) para janeiro de 2023 caía de 13,07% 

no ajuste anterior para 13,03%; a do DI 

para janeiro de 2024 ia de 12,665% para 

12,64%; a do contrato para janeiro de 

2025 passava de 12,10% para 12,03%; e 

a do DI para janeiro de 2027 estava a 

11,80%. 

 

Ao participar de um evento organizado 

ontem pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI), o presidente do 

Fed, Jerome Powell, se mostrou 

favorável a uma aceleração do ritmo de 

alta de juros pelo Fed, na medida em que 

a inflação permanece bastante 

pressionada. Além disso, o dirigente 

apontou que um aumento de 0,5 ponto 

nos juros está sobre a mesa na reunião 

de política monetária de maio, o que fez 

o mercado se ajustar em peso para um 

cenário de elevações nas taxas de forma 

mais rápida. 

 

“É uma expectativa desfavorável para os 

ativos domésticos”, apontam os 

profissionais da MCM Consultores em 

relatório diário sobre as perspectivas 

para os mercados. “Em primeiro lugar, 

por conta do ambiente externo negativo. 

Além disso, o episódio do indulto de 

Bolsonaro para um aliado político, o 

deputado Daniel Silveira, condenado 

pelo STF, aumenta a tensão política”, 

observam os analistas da MCM no 

relatório. O dólar, assim, se ajusta em 

forte alta, mas as taxas futuras operam 

perto dos ajustes, após um início de 

pregão mais avesso a risco. 

 

 
— Foto: Andreas Lischka/Pixabay 

 

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

ia/2022/04/22/dolar-tem-forte-alta-

no-retorno-do-feriado-com-fed-no-

radar-juros-rondam-ajustes.ghtml  
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Finanças 

Funcef aposta mais em títulos 
e menos em imóveis 
 
Fundo de pensão da Caixa tenta 
cumprir meta atuarial e assim 
contribuir para reduzir déficit 
acumulado de mais de R$ 20 bi 
 
Por Edna Simão — De Brasília 
22/04/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 
A Funcef, fundo de pensão dos 

funcionários da Caixa Econômica 

Federal, aposta na ampliação dos 

investimentos em títulos públicos e 

privados e na redução da carteira de 

imóveis neste ano para tentar assegurar 

o cumprimento da meta atuarial (INPC 

mais taxa de juros) e, dessa forma, 

contribuir para a redução do déficit 

acumulado do fundo, que ultrapassa a 

marca dos R$ 20 bilhões. Somente em 

2021, o resultado negativo chegou a R$ 

2,871 bilhões. 

 

“Quando a taxa de juros passou a bater a 

meta atuarial, fizemos movimento de 

saída da renda variável para a fixa 

comprando títulos públicos”, disse o 

diretor-presidente da Funcef, Gilson 

Costa de Santana, ao Valor. “Estamos 

aproveitando a janela de oportunidade e 

saindo da renda variável para a fixa”, 

ressaltou. 

 

Santana afirmou que também está nos 

planos do fundo investir, se houver um 

momento oportuno, no mercado 

externo. O fundo quer ainda ofertar 

novos produtos aos participantes, como 

o chamado “perfis de investimento”. Isso 

permite ao participante escolher qual 

risco está disposto a tomar na aplicação 

de sua poupança para a aposentadoria. 

No caso dos “perfis de investimento”, 

que já é oferecido por outros fundos de 

pensão, a ideia é que seja implementado 

até o final do terceiro trimestre. 

 

Segundo o diretor-presidente, a 

estratégia prevista na política de 

investimento para os anos de 2022 a 

2026 é aproveitar o atual ciclo de alta da 

taxas de juros para migrar parcela de 

renda variável para a carteira de renda 

fixa, reduzindo riscos. Esse movimento 

já vem sendo feito. De 2020 para 2021, 

por exemplo, as aplicações em títulos 

públicos saltaram de 56,34% dos ativos 

para 60,98%. Os investimentos 

imobiliários recuaram de 7,37% para 

6,74% da carteira. Já as aplicações em 

renda variável passaram de 30,24% para 

26,46% no período. 

 

Mesmo com essa mudança na 

composição, a rentabilidade da carteira 

consolidada de investimentos foi de 

9,28%, ou seja, ainda inferior à meta 

atuarial de 15,12%, puxando o resultado 

de 2021 para o vermelho. 

 

“Quando tem uma rentabilidade que não 

alcança a meta atuarial, normalmente, 

você gera o déficit. Não quer dizer que o 

plano está insolvente, que o plano tem 

dificuldade de pagar benefício. Não é 

nada disso”, afirmou o diretor-

presidente. 

 

Santana explicou que a meta atuarial do 

ano passado não foi atingida devido ao 

forte aumento da inflação. Além disso, 

os investimentos imobiliários tiveram 

uma performance aquém do desejado 

devido aos efeitos da pandemia. Muitos 

imóveis, como shoppings, hotéis e salas 

comerciais, ficaram fechados e foram 

devolvidos, impactando o retorno desse 

investimento para o fundo, apontou. 
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Sem antecipar números, Santana disse 

que houve uma significativa melhora do 

resultado do fundo no primeiro 

trimestre. 

 

O fundo acumula um déficit de mais de 

R$ 20 bilhões, concentrado em planos 

antigos, e os participantes - funcionários 

e aposentados - e a Caixa têm feito 

contribuições extras para ajudar a 

equacionar o resultado negativo. Um 

alívio nas contribuições extraordinárias 

virá neste mês. Uma nova avaliação 

atuarial permitiu um corte médio 

permanente nas taxas dos 

equacionamentos de 2015 e 2016 de 76% 

para ativos e de 70% para aposentados e 

pensionistas a partir da folha de 

pagamento de abril, com efeito 

retroativo a fevereiro. 

 

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

ia/2022/04/22/funcef-aposta-mais-

em-titulos-e-menos-em-imoveis.ghtml   
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/22/funcef-aposta-mais-em-titulos-e-menos-em-imoveis.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/22/funcef-aposta-mais-em-titulos-e-menos-em-imoveis.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/22/funcef-aposta-mais-em-titulos-e-menos-em-imoveis.ghtml
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Empresas 

Verizon tem lucro líquido de 
US$ 4,71 bi no 1º tri, queda de 
12,7% na comparação anual 
 
As receitas da companhia do setor de 
telecomunicações entre janeiro e março 
somaram US$ 33,5 bilhões, alta de 2,1% 
sobre o mesmo período de 2021 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
22/04/2022 09h35  Atualizado há uma 
hora 

 
A Verizon registrou lucro líquido de 

US$ 4,71 bilhões de euros no primeiro 

trimestre, queda de 12,7% na 

comparação anual. As receitas da 

companhia do setor de 

telecomunicações entre janeiro e março 

somaram US$ 33,5 bilhões, alta de 2,1% 

sobre o mesmo período de 2021. 

 

 “A nossa performance operacional no 

primeiro trimestre posiciona ainda mais 

a Verizon para crescimento no longo 

prazo e fortalece nossa posição 

competitiva em telefonia móvel, internet 

de alta velocidade e em valor de 

mercado”, diz Hans Vestberg, diretor-

presidente, em nota. 

 

A companhia teve receita de US$ 18,5 

bilhões em telefonia móvel, mas viu uma 

queda líquida de 36 mil clientes no 

período. Em internet de alta velocidade, 

houve a adição líquida de 229 mil novos 

clientes. Em serviços corporativos, as 

receitas somaram US$ 7,7 bilhões, 

queda de 0,9% em um ano. 

 

Os resultados vieram em linha com o 

esperado por analistas consultados pela 

agência FactSet. 

 
Verizon teve receita de US$ 18,5 bilhões 

em telefonia móvel, mas viu uma queda 

líquida de 36 mil clientes no período — 

Foto: David Paul Morris-Bloomberg 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/22/verizon-tem-lucro-
lquido-de-us-471-bi-no-1-tri-queda-de-
127-pontos-percentuais-na-comparao-
anual.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/22/verizon-tem-lucro-lquido-de-us-471-bi-no-1-tri-queda-de-127-pontos-percentuais-na-comparao-anual.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/22/verizon-tem-lucro-lquido-de-us-471-bi-no-1-tri-queda-de-127-pontos-percentuais-na-comparao-anual.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/22/verizon-tem-lucro-lquido-de-us-471-bi-no-1-tri-queda-de-127-pontos-percentuais-na-comparao-anual.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/22/verizon-tem-lucro-lquido-de-us-471-bi-no-1-tri-queda-de-127-pontos-percentuais-na-comparao-anual.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/22/verizon-tem-lucro-lquido-de-us-471-bi-no-1-tri-queda-de-127-pontos-percentuais-na-comparao-anual.ghtml
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Jurídico 

Justiça é caminho para 
julgamentos durante 
paralisação no Carf 
 
Suspensão de sessões da próxima 
semana adia análise de mais de 4 mil 
processos 
 
Brasília 
22/04/2022 07h01  Atualizado há 3 
horas 

 
O movimento 

de auditores da Receita 

Federal continua levando 

a cancelamentos das sessões 

de julgamento no Conselho 

Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf). Advogados têm 

recorrido à Justiça para que os 

julgamentos sejam realizados. 

 

A pauta das turmas ordinárias e da 

Câmara Superior da próxima semana 

somavam 4.182 processos. O número 

é alto porque as turmas ordinárias da 3ª 

Seção costumam julgar muitos 

processos idênticos, envolvendo até a 

mesma empresa, e, ao julgar um caso 

paradigma, aplicam o resultado aos 

demais. 

 

Todas as sessões da próxima semana no 

Carf foram canceladas por portaria 

publicada na quarta-feira (20). Apenas 

um processo será julgado por 

determinação judicial. Isso já aconteceu 

em outras semanas em que processos 

foram julgados por determinação 

judicial, apesar do cancelamento das 

sessões. 

 

 
Fachada externa do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF) — Foto: André Corrêa/André 

Corrêa/Senado Federal 

 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/post/2022/04/justica-e-
caminho-para-julgamentos-durante-
paralisacao-no-carf.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/04/justica-e-caminho-para-julgamentos-durante-paralisacao-no-carf.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/04/justica-e-caminho-para-julgamentos-durante-paralisacao-no-carf.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/04/justica-e-caminho-para-julgamentos-durante-paralisacao-no-carf.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/04/justica-e-caminho-para-julgamentos-durante-paralisacao-no-carf.ghtml
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Economia 

Preço dos imóveis terá 
reajuste acima da inflação em 
2022, com juros e custos mais 
altos 
 
Selic subiu de 2% a 11,75% em menos de 
um ano. Guerra na Urânia impacta 
valor das matérias-primas da 
construção civil 

 
Raphaela Ribas e Glauce Cavalcanti 
22/04/2022 - 04:30 / Atualizado em 
22/04/2022 - 10:05 
 

Preço de imóveis é puxado pela 

disparada na taxa Selic e nos custos da 

construção civil Foto: Agência O Globo 

 

RIO — Realizar o sonho da casa própria 

ficou mais difícil em 2022. O preço dos 

imóveis deve ser reajustado acima da 

inflação este ano, segundo especialistas, 

com o aumento da taxa básica de 

juros (Selic), que encareceu o 

financiamento ao consumidor e às 

incorporadoras. 

 

Os custos da construção civil subiram, 

pressionados também pela guerra na 

Ucrânia. A alta será mais concentrada no 

segmento de alto padrão, que tem mais 

condição de absorver o impacto, e em 

cidades e regiões em que o estoque de 

unidades prontas foi reduzido nos 

últimos dois anos. 

— Em 2021, houve cidades em que o 

preço subiu acima da inflação. Foi um 

ano bom em lançamentos e vendas. Com 

mais venda do que lançamentos. Isso 

reduz o estoque de imóveis prontos e a 

tendência é que os novos cheguem ao 

mercado com preço maior — prevê 

Claudio Hermolin, presidente do 

Sinduscon-Rio. 

 

Ele diz que não dá para repassar todo 

aumento de custo sob risco de não 

vender: 

 

— O ajuste será onde há maior demanda 

e no alto padrão. 

 

Recorde de vendas em 2021 
 
Em 2021, lançamentos e vendas de 

imóveis residenciais bateram recordes. 

Cresceram 27% e 4%, respectivamente, 

segundo a Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e 

Fipe em pesquisa com 18 

incorporadoras. 

 

Também no ano passado, o índice 

FipeZap+, que acompanha preços em 50 

cidades, subiu 5,29%, a maior alta em 

sete anos. Os preços tiveram ajuste 

abaixo da inflação, que foi de 10,06% em 

2021. 

 

A economista Larissa Gonçalves, do 

DataZAP+, fez um recorte com dados do 

Índice FipeZap+ mapeando a variação 

para residenciais em São Paulo, Rio, 

Curitiba, Florianópolis, Goiânia e Recife, 

em imóveis novos e usados de dois e três 

quartos em 2021. Houve alta em todas as 

cidades. Para ela, o aumento segue este 

ano: 

 

— As vendas ainda estão altas como 

reflexo do aquecimento do ano passado. 

A tendência é que os preços continuem a 

subir, porém menos, em razão da queda 

na demanda, com o aumento da Selic. 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/analistas-ja-dao-como-certo-ciclo-de-alta-dos-juros-mais-longo-veem-selic-135-25471783
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/analistas-ja-dao-como-certo-ciclo-de-alta-dos-juros-mais-longo-veem-selic-135-25471783
https://oglobo.globo.com/economia/lancamento-de-imoveis-residenciais-cresce-27-bate-recorde-em-2021-vendas-aumentaram-4-25445065#:~:text=RIO%20%2D%20O%20n%C3%BAmero%20de%20lan%C3%A7amento,tamb%C3%A9m%20registrando%20um%20novo%20recorde.
https://oglobo.globo.com/economia/lancamento-de-imoveis-residenciais-cresce-27-bate-recorde-em-2021-vendas-aumentaram-4-25445065#:~:text=RIO%20%2D%20O%20n%C3%BAmero%20de%20lan%C3%A7amento,tamb%C3%A9m%20registrando%20um%20novo%20recorde.
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Os juros têm papel central no mercado 

imobiliário. Até meados de 2021, a Selic 

estava no seu patamar mais baixo, em 

2% ao ano, o que deu impulso às vendas. 

 

Depois disso, para frear a inflação, o 

Banco Central elevou os juros nove vezes 

seguidas, chegando agora a 11,75%. Mas 

o mercado espera que alcance 13,75%, 

com a inflação em 11,3% no acumulado 

em 12 meses até março. 

 

— Ninguém esperava, no início de 2021, 

a inflação acima de 10%. Este ano, as 

incorporadoras não terão mais como 

segurar o repasse. O reajuste, sobretudo 

nos lançamentos, será superior à 

inflação, com a alta dos materiais de 

construção — diz Paulo Pôrto, professor 

de Negócios Imobiliários da FGV. 

 

Para ele, imóveis populares e até de 

médio padrão tendem a ser afetados 

porque a margem de negociação é 

estreita. Segundo ele, a conjuntura 

favorece o aluguel — já que muitos 

adiam o sonho da casa própria com 

preços mais altos — e o mercado de 

usados e de compra de imóveis 

remanescentes das construtoras 

(estoque), nos quais há mais espaço para 

barganhar. 

 

Mesmo com a alta de juros, Alan Victor 

Sales comprou um apartamento em 

Copacabana, com financiamento pela 

Caixa por 15 anos Foto: Fábio Rossi / 

Agência O Globo 

 

O empresário Alan Victor Sales, de 

Araruama, na Região dos Lagos, 

pesquisava desde 2021 com a intenção 

de se mudar para o Rio, onde ficam seus 

clientes. Para fugir das idas e vindas, 

optou por um imóvel usado, em 

Copacabana, e teve desconto de R$ 40 

mil: 

 

— A ideia era comprar à vista, mas isso 

levaria mais uns três anos. E como eu 

queria para logo, acabei comprando. 

 

Sem capacidade de pagar 
 
O segmento de moradia popular foi, nos 

últimos anos, o motor de expansão da 

construção civil. Já o alto padrão, 

recupera lançamentos e preço. Entre os 

dois está a camada mais afetada 

atualmente. 

 

— Tem o Casa Verde e Amarela e tem o 

topo. E tem um grupo que vai sofrer 

mais com esse aumento dos juros que é 

o de média renda. Há uma régua que tira 

a capacidade de pagamento de algumas 

famílias porque as condições mudaram. 

Serão menos famílias financiando — 

prevê Ana Maria Castelo, coordenadora 

de Projetos da Construção da FGV. 

 

O financiamento de um imóvel de R$ 

300 mil, em 350 meses, teria parcela de 

R$ 2.708 se tivesse sido fechado em 

junho de 2021, quando a taxa média de 

juros era de 7,66%, diz Ana Maria. Em 

dezembro, a taxa subiu para 9,49%, o 

que elevaria a parcela para R$ 3.132, alta 

de 15,7%: 

 

— Não vejo a taxa retrocedendo. Se cabe 

no orçamento, é bom momento para 

comprar. 

 

A Caixa Econômica Federal prevê alta de 

10% nos empréstimos, menos da metade 

do ano passado, de 21%. Na última 

quarta-feira, o Conselho Curador do 
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FGTS, gerido pela Caixa, autorizou o uso 

do Fundo para quem tem até 12 

prestações do financiamento em atraso. 

Até agora, só quem tinha três parcelas 

vencidas poderia usar o Fundo. A 

medida é oportuna, segundo 

especialistas, com o cenário de 

desemprego alto e inflação crescente. 

 

Em março, o Índice Nacional de Custo 

da Construção (INCC), da FGV, 

acumulou alta de 11,63% em 12 meses. 

Mesmo com a queda do dólar, de R$ 

5,70 para R$ 4,60, o conflito na Ucrânia 

aumenta a pressão nos custos nos 

derivados de petróleo e o aço. 

 

Para o presidente da Associação 

Brasileira das Entidades de Crédito 

Imobiliário e Poupança (Abecip), José 

Ramos Rocha Neto, os preços tendem a 

se manter estáveis: 

 

— Tem inflação, juros e menos 

confiança. Mas, quando se põe na 

balança, o crédito imobiliário vai subir. 

Já tivemos juros de 11% em 2014, com 

grande volume de vendas. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/i
moveis/preco-dos-imoveis-tera-
reajuste-acima-da-inflacao-em-2022-
com-juros-custos-mais-altos-1-
25484427  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/imoveis/preco-dos-imoveis-tera-reajuste-acima-da-inflacao-em-2022-com-juros-custos-mais-altos-1-25484427
https://oglobo.globo.com/economia/imoveis/preco-dos-imoveis-tera-reajuste-acima-da-inflacao-em-2022-com-juros-custos-mais-altos-1-25484427
https://oglobo.globo.com/economia/imoveis/preco-dos-imoveis-tera-reajuste-acima-da-inflacao-em-2022-com-juros-custos-mais-altos-1-25484427
https://oglobo.globo.com/economia/imoveis/preco-dos-imoveis-tera-reajuste-acima-da-inflacao-em-2022-com-juros-custos-mais-altos-1-25484427
https://oglobo.globo.com/economia/imoveis/preco-dos-imoveis-tera-reajuste-acima-da-inflacao-em-2022-com-juros-custos-mais-altos-1-25484427
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Economia 

INSS dispensa perícia onde 
não há médico para reduzir 
fila de espera por benefícios 
 
Trabalhador de empresa que têm 
médico do trabalho também poderá 
receber auxílio sem passar por análise 
do instituto para afastamento de até 90 
dias 

 
Geralda Doca 
22/04/2022 - 07:30 / Atualizado em 
22/04/2022 - 08:21 
 

Perícia para concessão de benefício do 

INSS será dispensada em alguns casos e 

médicos e peritos do serviço terão bônus 

para reduzir fila de espera Foto: Arquivo 

 

BRASÍLIA - O governo publicou medida 

provisória facilitando a análise de uma 

série de pedidos de benefícios, inclusive 

dispensando a perícia presencial em 

alguns casos, além de retomar o 

pagamento de bônus a peritos e 

servidores que conseguirem bater suas 

metas de análises de pedidos. 

 

O GLOBO noticiou esta semana que o 

prazo médio para a concessão 

do benefício assistencial a deficientes da 

baixa renda é de 11 meses e três dias, 

muito acima dos três meses 

determinados pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF). Há no total 2,8 milhões 

de pessoas na fila por alguma decisão do 

INSS. 

 

As ações constam da medida provisória 

(MP) 1.113, publicada em edição extra do 

Diário Oficial da União de quarta-feira, 

chamada de “MP de redução das filas”. A 

proposta também terá efeito no sentido 

de esvaziar a greve dos médicos peritos, 

que mobiliza metade dos cerca de 3,5 mil 

profissionais. 

 

Auxílio acidente entra no pente-
fino 
 
A MP determina que será implementada 

nos pequenos municípios a perícia 

remota, um sistema de teleconsulta, que 

já funciona como projeto piloto. O 

objetivo é acabar com o gargalo 

presencial nestas localidades. Esse 

sistema será adotado nos municípios 

onde não há médico. 

 

Há cerca de 1.560 agências do INSS, 

concentradas em cidades de médio e 

grande porte. Metade desses postos não 

tem perícia médica. Nas cidades onde 

não há agência do INSS, a prefeitura 

poderá ceder uma sala que será 

equipada conforme exigências do INSS 

para a realização da perícia remota. 

 

A MP também autoriza a concessão do 

benefício, sem realização de perícia 

presencial, com base em documentos 

para casos específicos, como por 

exemplo, comprovantes de hospital. 

 

Além disso, trabalhadores de empresas 

que têm médico do trabalho, do quadro 

ou terceirizado, podem receber o 

benefício sem passar pela perícia 

presencial do INSS para afastamento de 

até 90 dias 

 

Governo dará bônus a servidor 
 

https://oglobo.globo.com/economia/fila-para-receber-beneficios-do-inss-chega-quase-1-ano-25478282
https://oglobo.globo.com/economia/fila-para-receber-beneficios-do-inss-chega-quase-1-ano-25478282
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Além disso, pela MP, esses profissionais 

voltarão a realizar 15 perícias por dia e 

não mais 12. Para cada perícia 

extraordinária, além da meta, vão 

receber R$ 61. A expectativa é que isso 

sirva de incentivo para quem não aderiu 

ao movimento. O sistema de bônus para 

peritos e servidores funcionou entre 

2019 e meados de 2020, mas foi 

suspenso porque a MP 905, que 

autorizava o pagamento não foi votada 

no Senado e perdeu a validade. 

 

Em contrapartida, o governo vai incluir 

no pente-fino do INSS o auxílio 

acidente, concedido a pessoas que 

perderam a capacidade laboral em 

função de doença ou acidente de 

trabalho. 

 

A nova MP também reduz a burocracia 

no Conselho de Recursos, órgão acima 

do INSS e que tem várias instâncias. 

Recursos que dependam de perícia 

médica terão a tramitação acelerada 

para serem julgados mais rapidamente. 

 

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

evidencia/inss-dispensa-pericia-onde-

nao-ha-medico-para-reduzir-fila-de-

espera-por-beneficios-25484615   

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/ir-processada-em-analise-na-fila-entenda-status-da-declaracao-19866908
https://oglobo.globo.com/economia/ir-processada-em-analise-na-fila-entenda-status-da-declaracao-19866908
https://oglobo.globo.com/economia/previdencia/inss-dispensa-pericia-onde-nao-ha-medico-para-reduzir-fila-de-espera-por-beneficios-25484615
https://oglobo.globo.com/economia/previdencia/inss-dispensa-pericia-onde-nao-ha-medico-para-reduzir-fila-de-espera-por-beneficios-25484615
https://oglobo.globo.com/economia/previdencia/inss-dispensa-pericia-onde-nao-ha-medico-para-reduzir-fila-de-espera-por-beneficios-25484615
https://oglobo.globo.com/economia/previdencia/inss-dispensa-pericia-onde-nao-ha-medico-para-reduzir-fila-de-espera-por-beneficios-25484615
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Economia 

Guedes: 'Acredito que a 
privatização da Eletrobras 
ocorrerá ainda este ano' 
 
O ministro apontou que “quer 
acreditar” que o Tribunal de Contas da 
União está na reta final das análises 
sobre o processo de desestatização da 
companhia 

 

Ricardo Leopoldo, O Estado de 

S.Paulo 

21 de abril de 2022 | 22h36 

 
Em entrevista coletiva realizada hoje na 

Embaixada do Brasil em Washington, o 

ministro da Economia, Paulo Guedes, 

afirmou acreditar que a "privatização 

da Eletrobras vai ocorrer neste ano, 

muito em breve”. 

 

Ele apontou que “quer acreditar” que 

o Tribunal de Contas da União está na 

reta final das análises sobre o processo 

de desestatização da companhia, que ele 

apontou como a capitalização. “Estou 

muito confiante de que vai dar certo”, 

afirmou. 

 

Ministro Paulo Guedes (Economia) 

participa de reuniões no G20, no FMI e 

no Banco Mundial até o próximo sábado 

Foto: Clauber Cleber Caetano/PR 

O ministro destacou que a capitalização 

da Eletrobras é um passo importante 

para a segurança energética do Brasil. 

De acordo com ele, a companhia precisa 

investir R$ 15 bilhões por ano para 

manter a fatia de mercado, mas apenas 

pode aplicar R$ 3 bilhões por ano. 

 

Dólar x Real 

 

Guedes afirmou que a melhora dos 

fundamentos fiscais no Brasil, em um 

contexto de ampliação de interesses de 

empresas no País, com US$ 200 bilhões 

de “investimentos contratados” em 

diversos setores produtivos, leva o Brasil 

a uma nova situação em relação ao 

câmbio. “Ocorreu uma apreciação de 

15% do real ante o dólar neste ano, a 

maior no mundo neste ano, o que mostra 

uma reavaliação internacional sobre o 

Brasil”, destacou. 

 

Ao ser questionado 

pelo Estadão/Broadcast sobre qual 

seria a tendência da divisa nacional ante 

a americana com esta conjuntura 

favorável para o País descrita por ele, 

Guedes comentou que o "overshooting” 

de depreciação do real ante o dólar já 

passou e que “o câmbio vai acompanhar 

essa nova onda internacional que o 

Brasil passa.” 

 

O ministro exibiu em entrevista coletiva 

na embaixada do Brasil em Washington 

muito entusiasmo com uma nova 

avaliação internacional sobre o País, que 

ocorreu no contexto das rupturas de 

cadeias globais de produção e alta de 

commodities, especialmente de 

petróleo, sobretudo com a invasão 

militar russa na Ucrânia. “A ficha caiu na 

Europa com a guerra e a necessidade de 

segurança alimentar e energética.” 

 

Questionado 

pelo Estadão/Broadcast se esta 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-guedes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eletrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
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reunião do Fundo Monetário 

Internacional foi a que ele percebeu 

maior receptividade de autoridades 

econômicas e financeiras globais, ele 

destacou: “De longe, a melhor de todas. 

Senti no FMI que o Brasil está sendo 

tratado diferente e muito melhor. Nunca 

fomos percebidos no mundo como 

agora.” 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,guedes-acredito-que-a-
privatizacao-da-eletrobras-ocorrera-
ainda-este-ano,70004044936  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Inflação mais persistente 
assombra o Brasil e o mundo 
 
Índices sobem, preços de alimentos 
disparam e desabastecimento não dá 
trégua, o que faz o FMI acender alerta 

 

Luciana Dyniewicz, O Estado 

de S.Paulo 

22 de abril de 2022 | 05h00 

 
A economia global está sob pressão. 

Nesta semana, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) publicou uma série 

de estatísticas que indicam um cenário 

turvo para o mundo todo – e a 

aceleração da inflação é uma das 

principais responsáveis por esse 

panorama. Além de reduzir a estimativa 

de crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) global para este ano de 4,4% 

para 3,6%, o FMI também disse projetar 

que a inflação “se mantenha elevada por 

mais tempo do que previa 

anteriormente” tanto nos países 

emergentes quanto nos desenvolvidos. 

 

Em janeiro, o Fundo estimava que a alta 

dos preços neste ano ficaria em 3,9% nas 

economias avançadas e 5,9% nas 

emergentes. Agora, esses números 

passaram para 5,7% e 8,7%, 

respectivamente. 

 

Consumidores em feira livre no México; 

país tem projeção de 6,8% para 

a inflação deste ano Foto: Luis 

Cortes/Reuters 

 

Para o Brasil, o órgão estima inflação de 

8,2% em 2022 e 5,1% em 2023. Para os 

Estados Unidos, a projeção é de 7,7% 

neste ano. Se confirmado, o número 

ficará 5,2 pontos porcentuais acima da 

meta da inflação. O Departamento do 

Trabalho americano divulgou, na 

semana passada, que os preços estão 

avançando a um ritmo que não se via há 

40 anos. 

 

Na Europa, os números também batem 

recordes, principalmente devido ao 

aumento da energia, fornecida em 

grande parte pela Rússia. Na Alemanha, 

a inflação dos últimos 12 meses chegou a 

7,3% em março, o maior patamar 

registrado desde a unificação do país, em 

1990. O Fundo estima que a economia 

alemã termine o ano com inflação de 

5,5%, também acima da meta de 2% da 

zona do euro. 

 

Futuro 

 

O documento do FMI destaca que 

problemas de abastecimento 

decorrentes da guerra na Ucrânia vão 

ampliar ainda mais as pressões que já 

vinham sendo registradas nos preços, 

principalmente em energia, metais e 

alimentos. O órgão também afirma que 

os gargalos de produção – que surgiram 

com a pandemia e são uma das causas da 

inflação – podem durar até 2023. 

 

O economista-chefe da Santander 

Asset, Eduardo Jarra, também já vê o 

próximo ano com preocupação. Antes da 

guerra, ele trabalhava com a hipótese de 

que as cadeias de produção e 

fornecimento se normalizariam em 

2022, ano em que os Bancos Centrais 

(BCs) também fariam um aperto 

monetário, elevando os juros. Tudo isso 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/fmi-fundo-monetario-internacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fmi-fundo-monetario-internacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/santander
https://tudo-sobre.estadao.com.br/santander
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garantiria um retorno da inflação de 

diferentes países para meta. “Jogamos 

todas essas projeções para frente. 

Atrasamos a normalização em um ano”, 

diz. 

 

Agora, o cenário base da Santander 

Asset é de inflação na meta apenas em 

2024. Os riscos para que isso ocorra 

ainda mais tarde, no entanto, são altos, 

acrescenta o economista. “Tem o risco 

de as cadeias demorarem um pouco 

mais para se normalizarem e de os BCs 

estarem mais atrasados (no aperto 

monetário). Em uma escala de risco de 

um a cinco, o risco seria quatro”, 

acrescenta Jarra. 

 

Na visão do chefe do Centro de Estudos 

Monetários do Instituto Brasileiro de 

Economia (FGV/Ibre), José Júlio 

Senna, “há uma enorme dificuldade 

para enxergar quando a inflação vai 

perder o ritmo”. O economista explica 

que a inflação atual decorre sobretudo 

de fenômenos observados na pandemia: 

um aumento de liquidez promovido 

pelos governos para evitar a crise 

quando a quarentena foi imposta, 

gargalos na produção que surgiram com 

fechamentos abruptos de fábricas e 

aumento na demanda por bens, em 

detrimento de serviços, também durante 

a quarentena. “É uma inflação de 

pandemia, e pandemia é um evento raro. 

Então, não existe um protocolo e é difícil 

entender até onde o processo vai.” 

 

Senna destaca também que uma possível 

mudança estrutural no mercado de 

trabalho das economias avançadas, 

sobretudo na dos Estados Unidos, pode 

pressionar ainda mais a inflação nos 

próximos meses. Nesses países, observa-

se falta de mão de obra desde o ano 

passado. Parte da população está menos 

disposta a trabalhar nas condições de 

antes da pandemia. Outra parcela se 

tornou autônoma. 

 

Houve também a redução de imigrantes 

devido ao fechamento de fronteiras. 

Esses fatores têm obrigado as empresas 

a pagar mais para conseguir contratar, 

elevando a inflação. “Quando o mercado 

de trabalho está pressionado, a cara da 

inflação fica pior e mais preocupante. E 

é esse o ponto em que estamos”, diz 

Senna. 

 

Recessão 

 

Além de prejudicar a população ao 

reduzir a renda disponível das pessoas, a 

inflação alta também preocupa porque 

deve levar os BCs em todo o mundo a 

adotar medidas para tentar controlá-la. 

A principal delas é aumentar a taxa de 

juros, dificultando a concessão de 

crédito na economia e, assim, reduzindo 

a demanda por serviços e bens.  

 

Economistas têm se preocupado, 

entretanto, com a possibilidade de os 

EUA terem de elevar muito a taxa de 

juro, o que poderia provocar uma 

recessão no país em 2023 ou 2024, 

derrubando a economia global. Esse não 

é o cenário mais provável por ora, 

segundo analistas ouvidos 

pelo Estadão, mas a probabilidade tem 

crescido. 

 

Em relatório do início deste mês, o Itaú 

Unibanco afirmou que um de seus 

modelos sugere probabilidade de 

recessão de 50% nos EUA nos próximos 

dois anos. Já o modelo do Fed (Federal 

Reserve, o BC americano) de Nova York 

indica risco de 30%. “O sentimento 

ainda é de uma economia forte neste ano 

e uma desaceleração em 2023, que 

chamamos de pouso suave. Mas há um 

risco (de recessão) crescente”, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/itau-unibanco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/itau-unibanco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/federal-reserve
https://tudo-sobre.estadao.com.br/federal-reserve
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diz André Matcin, economista do 

Itaú.  

 

O banco projeta que, neste ano, a 

economia americana deverá crescer 

3,2% e, em 2023, 2%. A desaceleração 

será puxada pelo aumento da taxa básica 

de juros para o patamar entre 3,75% e 

4% – hoje está entre 0,25% e 0,5%. 

 

Jarra, da Santander Asset, também 

trabalha, por enquanto, com uma 

desaceleração gradual do PIB dos EUA 

como cenário base, mas frisa que o risco 

de recessão é “considerável”. “A inflação 

vindo mais alta do que imaginamos leva 

o Fed a uma postura mais agressiva. Aí 

aumenta a chance de uma aterrissagem 

rápida e, eventualmente, uma recessão 

em 2023 e 2024. Esse cenário seria de 

desaceleração global forte e bastante 

negativo para os emergentes.”  

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,inflacao-fmi-crise-
global,70004044857  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Gasolina cara reduz vantagem 
de carros mais econômicos 
 
Versões atualizadas de automóveis 
chegaram às lojas com mega-aumento 
dos combustíveis 

 
21.abr.2022 às 19h14 
Eduardo Sodré 
SÃO PAULO 
 
Os carros ano 2022 estão menos 

poluentes e mais econômicos. Trata-se 

de uma evolução determinada pela 

sétima fase do Proconve (Programa de 

Controle de Emissões Veiculares), que 

tem força de lei. Mas o consumidor que 

comprou um automóvel zero-

quilômetro recentemente não sentirá 

todo o alívio esperado na hora de 

abastecer, e o problema está no preço do 

combustível. 

 

O Instituto Mauá de Tecnologia realizou, 

a pedido da Folha, testes que 

comparam o consumo de carros 

produzidos sob a nova norma com o 

gasto de suas versões anteriores, 

adequadas à sexta fase do programa. Os 

resultados confirmam as melhorias. 

 

A versão 2021 do sedã Honda City, por 

exemplo, foi capaz de percorrer 11,1 

quilômetros com um litro de gasolina 

durante o teste Folha-Mauá. Já o 

modelo 2022, que recebeu tecnologias 

como injeção direta de combustível, 

registrou a média urbana de 12,9 km/l. 

 
Movimentação no posto de combustível 

do Carrefour da avenida Pedro Americo, 

em Santo André, após mega-aumento da 

Petrobras - Rivaldo Gomes - 

12.mar.2022/Folhapress 

 

Contudo, o valor médio do litro da 

gasolina passou de R$ 6,34 para R$ 7,21 

nos últimos seis meses, segundo 

pesquisa mensal divulgada pela ANP 

(Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis). Já o etanol 

teve o preço elevado de R$ 4,88 para R$ 

5,13 no mesmo período. 

 

Em outubro de 2021, gastava-se o 

equivalente a R$ 0,57 por quilômetro 

para rodar com o Honda City "antigo" 

abastecido com gasolina. Hoje, o dono 

de um modelo 2022 gasta R$ 0,56 por 

quilômetro. 

 

Se o preço do derivado do petróleo não 

tivesse passado por reajustes nos 

últimos seis meses, o custo por 

quilômetro do Honda 2022 seria de R$ 

0,49. 

 

Já o motorista que dirige o modelo 2021 

viu seu gasto subir de R$ 0,57 para R$ 

0,65 por quilômetro nos últimos seis 

meses. 

 

Quanto mais se roda, maior a percepção 

das altas a cada parada no posto. O 

motorista de aplicativo Wanderlei 

Santos, 39, registra o consumo de seu 

Ford Fiesta Sedan 2017 em planilhas. 

Em abril de 2021, ele anotou um gasto 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/eduardo-sodre.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/gasolina-no-brasil-esta-entre-as-mais-caras-do-mundo-veja-ranking.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/gasolina-no-brasil-esta-entre-as-mais-caras-do-mundo-veja-ranking.shtml
http://www.folha.com.br/
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de R$ 117 ao encher o tanque com etanol 

—o marcador de combustível estava na 

reserva. Na última semana, a despesa 

em condição semelhante ficou em R$ 

237. 

 

"Hoje seleciono as corridas para sempre 

rodar no contrafluxo, assim não pego 

muito trânsito e o carro consome 

menos", diz Santos. "Tenho que criar 

essas estratégias, porque com a gasolina 

a R$ 7, não dá." 

 

Para as fabricantes, é frustrante ver o 

resultado da evolução técnica perder 

força diante da alta dos combustíveis. A 

Anfavea (associação das montadoras) 

calcula que que tenham sido investidos 

R$ 12 bilhões na adequação dos carros 

ao Proconve 7. 

 

Houve ainda muitos problemas devido à 

falta de componentes e pedidos de 

extensão do prazo para enquadramento, 

que terminava em dezembro. 

 

Após idas e vindas a Brasília, a entidade 

obteve junto ao Ibama (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis) 

a prorrogação por três meses do período 

para adequação dos carros novos à 

sétima etapa da legislação ambiental. 

 

Portanto, as versões atualizadas dos 

automóveis chegaram às lojas junto com 

o mega-aumento dos combustíveis, que 

ocorreu em março. 

 

Enquanto iniciavam a montagem de 

modelos menos poluentes, as empresas 

acompanhavam a queda nas vendas. Os 

licenciamentos de veículos novos caíram 

23,2% na comparação entre os primeiros 

trimestres de 2022 e 2021. 

 

Com 402,8 mil unidades vendidas, o 

período de janeiro a março deste ano 

registra o pior resultado desde 2006, 

segundo dados da Fenabrave 

(associação dos distribuidores de 

veículos). 

 

Enquanto isso, o segmento de motos 

registra alta. Os emplacamentos no 

primeiro trimestre somaram 274,7 mil 

unidades, o que corresponde a uma alta 

de 33,7% na comparação com o mesmo 

período do ano passado. 

 

Veja dicas para economizar 

combustíveis 

 

 
 

"A elevação nos preços dos combustíveis 

também tem levado mais pessoas a 

olharem para a motocicleta como uma 

alternativa", diz, em nota, Marcos 

Fermanian, presidente da Abraciclo 

(associação dos fabricantes de motos e 

bicicletas). 

 

Atsushi Fujimoto, presidente da Honda 

América do Sul, lembra que o preço da 

gasolina está alto não só no Brasil, mas 

no mundo inteiro, devido 

principalmente aos reflexos da guerra na 

Ucrânia. Além das preocupações com 

escassez, vários países pararam de 

importar energia da Rússia, o que mexe 

com o cenário global de petróleo e gás. 

 

"Não está tão evidente que clientes de 

carros estejam migrando para as duas 

rodas, mas quem já tem um automóvel e 

uma motocicleta em casa está preferindo 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/brasilia/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/ibama-cede-a-montadoras-e-prorroga-prazo-de-producao-de-automoveis-mais-poluentes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/ibama-cede-a-montadoras-e-prorroga-prazo-de-producao-de-automoveis-mais-poluentes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eduardosodre/2022/04/venda-de-carros-registra-pior-primeiro-trimestre-em-16-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eduardosodre/2022/04/venda-de-carros-registra-pior-primeiro-trimestre-em-16-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eduardosodre/2022/04/venda-de-carros-registra-pior-primeiro-trimestre-em-16-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eduardosodre/2022/04/venda-de-carros-registra-pior-primeiro-trimestre-em-16-anos.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1727209459673720-veja-dicas-para-economizar-combustiveis
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1727209459673720-veja-dicas-para-economizar-combustiveis
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a moto para, por exemplo, ir ao 

mercado", afirma Fujimoto. 

 

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

o/2022/04/gasolina-cara-reduz-

vantagem-de-carros-mais-

economicos.shtml  

 

Retorne ao índice 
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Copom estará pronto caso 
choque inflacionário exija, diz 
Campos Neto 
 
Presidente do BC diz que choque de 
oferta do conflito na Ucrânia tem 
potencial para pressão inflacionária 
 

 

22.abr.2022 às 10h01 
Luana Maria Benedito 
SÃO PAULO | REUTERS 
 
O presidente do Banco Central, Roberto 

Campos Neto, afirmou que o Copom 

(Comitê de Política Monetária) estará 

pronto para ajustar o tamanho de seu 

ciclo de aperto no caso de choques 

inflacionários maiores ou mais 

persistentes do que o esperado. 

 

Em apresentação em reuniões com 

investidores organizadas pelo Bank of 

America e pela XP Investimentos, 

Campos Neto disse que o Copom "avalia 

que o momento exige serenidade para 

avaliar o tamanho e a duração dos 

choques atuais", e que "persistirá em sua 

estratégia até que o processo de 

desinflação e a ancoragem das 

expectativas em torno de suas metas se 

consolide". 

 

 

Roberto Campos Neto, presidente do 

Banco Central, em cerimônia no Palácio 

do Planalto, em Brasília - Adriano 

Machado - 25.out.2021/Reuters 

 

Ele, que está em Washington para 

reuniões do FMI (Fundo Monetário 

Internacional) e do Banco Mundial, 

também repetiu previsões anteriores de 

que o Banco Central elevará a taxa Selic 

em 1 ponto percentual em sua próxima 

reunião, ante patamar atual de 11,75%. 

 

"O Copom ressalta que seus futuros 

passos de política monetária poderão ser 

ajustados para garantir a convergência 

da inflação para suas metas e dependerá 

da evolução da atividade econômica, no 

balanço de riscos e nas expectativas e 

projeções de inflação para o horizonte 

relevante à política monetária", afirmou. 

 

Campos Neto já havia indicado 

recentemente que o BC estaria aberto a 

analisar seu cenário de política 

monetária, depois que a divulgação 

da maior alta do IPCA (Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo) para março em 

28 anos turbinou apostas no mercado de 

que o ciclo de aperto iniciado em 2021 

não será encerrado em maio próximo, 

como o presidente da autarquia chegou 

a indicar no final do mês passado. 

 

Na apresentação divulgada pelo BC, 

Campos Neto disse que o choque de 

oferta do conflito na Ucrânia tem 

potencial de exacerbar as pressões 

inflacionárias tanto em países 

emergentes quanto desenvolvidos, e 

afirmou que o impacto de curto prazo da 

crise energética decorrente da guerra 

envolve desafios elevados para transição 

a uma economia verde. 
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Advogados apontam 
possibilidade de crime de 
responsabilidade de 
Bolsonaro 
 
21 de abril de 2022, 21h57 
 
Antes mesmo do julgamento que 

condenou o deputado federal Daniel 

Silveira no Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, na quarta-feira 

(20/4), o presidente Jair Bolsonaro já 

havia anunciado que não aceitaria um 

resultado desfavorável ao parlamentar 

— e, de fato, não aceitou. Na tarde desta 

quinta (21), ele anunciou a publicação de 

um decreto que concede indulto e graça 

constitucional ao parlamentar. No 

entanto, o processo contra Silveira não 

transitou em julgado, ou seja, ainda cabe 

recurso. 

 

O presidente Jair Bolsonaro, por meio 

de decreto, concedeu a graça a Daniel 

Silveira 
Alan Santos/PR 

 

A decisão do presidente causou 

perplexidade e indignação no Direito 

brasileiro. Advogados ouvidos 

pela ConJur apontaram erros no 

decreto de Bolsonaro e classificaram-no 

como uma afronta direta ao STF. Mais 

do que isso: segundo eles, o presidente 

da República, para defender um 

parlamentar famoso por sua fidelidade a 

ele, pode ter cometido crime de 

responsabilidade. 

 

O advogado e professor livre-docente de 

Direito Penal da Faculdade de Direito da 

USP Pierpaolo Cruz Bottini chamou 

a atenção para essa gravíssima 

possibilidade: "Tendo em conta o 

precedente da suspensão do indulto do 

presidente Temer, pelo STF, estamos 

diante de uma crise institucional. 

Desobedecer decisão do Judiciário está 

entre as possíveis aplicações das sanções 

por crime de responsabilidade", disse 

ele, referindo-se a uma decisão do 

Supremo sobre um decreto de indulto 

assinado pelo então presidente Temer. 

 

O criminalista Fernando Augusto 

Fernandes também considera que a 

publicação do decreto representa um 

desvio de finalidade e afronta a 

impessoalidade e a separação de 

poderes. 

 

"Nesse caso específico poderá o STF 

apreciar um desvio de finalidade no ato 

do presidente da República. O 

precedente que examina a matéria não 

trata de uma decisão imediatamente 

após a decisão, que afronta a autoridade 

da corte e a separação dos poderes", 

ressaltou ele. 

 

"Primeiro, destaco os vícios formais: o 

processo ainda não transitou em julgado 

e o presidente, via decreto, faz uso de um 

instrumento constitucional para 

beneficiar uma pessoa próxima. Tem-se 

a impressão de que Bolsonaro quer 

interromper o processo que está em 

curso. Também destaco os desvios de 

finalidade: esse decreto deixa claro que 

o presidente mostra que busca 

prejudicar o STF, desrespeita a decisão 

da Câmara que repudiou as atitudes do 
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parlamentar e ainda endossa os crimes 

cometidos por Silveira", comentou 

o constitucionalista Georges Abboud. 

 

Tanto Fernandes quanto Abboud 

também acreditam que a publicação do 

decreto pode resultar em crime de 

responsabilidade, já que o chefe do 

Poder Executivo desrespeitou o 

Judiciário — embora Abboud afirme ser 

remota a possibilidade de punição ao 

presidente por isso. 

 

Para o professor de Direito 

Constitucional Lenio Streck, o ato de 

Bolsonaro não é uma questão de mera 

análise jurídica, mas também uma 

disputa política entre os poderes, 

devendo o STF se impor diante do 

ocorrido. 

 

"Foi o ato mais grave de agressão à 

democracia cometido pelo presidente 

Bolsonaro. Atravessou o rubicão, foi, 

voltou e atravessou de novo. Pisoteou. 

Ao conceder a graça ao deputado, 

Bolsonaro ofende o STF. Há nítido 

desvio de finalidade. Ultrapassou o 

limite da separação de poderes. Se o STF 

decidiu quais os atos que ferem a 

democracia e ao próprio STF, não pode 

ser o presidente da República que se 

arvorará no interprete do interprete. O 

presidente não é o superego da nação. 

Há abuso de competência. Quem guarda 

a Constituição Federal é o STF, não o 

presidente da República. O Brasil dá 

péssimo exemplo ao mundo. Só reis 

absolutistas agem desse modo. Mas 

ainda há STF no Brasil. Deve haver. Para 

conter esse abuso". 

 

O criminalista Aury Lopes Jr, por sua 

vez, lembrou que a concessão da graça é 

uma prerrogativa do chefe do Executivo, 

mas também considerou que houve uma 

afronta ao STF, que, "se chamado a se 

manifestar, cumprirá analisar a eventual 

constitucionalidade ou não, sob o 

aspecto formal, não o mérito". 

 

Nos idos de 1945 

 

Professor de Direito Constitucional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e advogado, João Pedro 

Aciolly constatou em pesquisa sobre o 

instituto do indulto que a última vez que 

um presidente da República concedeu 

perdão de penas em bases personalistas 

foi em 1945 — e, ainda assim, não foi um 

benefício ofertado a um indivíduo. 

 

O Decreto 20.082/1945 beneficiava 

nominalmente os integrantes das Forças 

Expedicionárias Brasileiras que lutaram 

na Itália na Segunda Guerra Mundial — 

os famosos "pracinhas". 

 

"Desde a Constituição de 1946, os 

indultos têm sido utilizados apenas 

como mecanismo de política criminal e 

controle da população carcerária. Além 

da natureza geral e abstrata, a tradição 

estabelecida no Brasil desde a 

Constituição de 1988 foi a de conceder o 

benefício ao final de cada ano, daí a 

expressão 'indulto natalino'", explicou 

ele. 

 

Na opinião de Accioly, a graça concedida 

por Bolsonaro a Daniel Silveira 

apresenta-se como uma afronta ao STF e 

pode gerar uma crise gravíssima entre os 

poderes. 

 

"O decreto anunciado por Bolsonaro não 

tem precedente e soa como um desafio 

intolerável à autoridade do Supremo 

Tribunal Federal. Muito provavelmente, 

a constitucionalidade do decreto será 

avaliada pelo Supremo. Os capítulos 

seguintes são imprevisíveis e 

preocupantes". 
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TJ-SP pacifica controvérsia 
sobre cálculo de 
licenciamento ambiental 
 
22 de abril de 2022, 9h52 
Por Tábata Viapiana 
 
O valor cobrado pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo 

(Cetesb) pelo licenciamento ambiental 

possui natureza jurídica de preço 

público e a sua base de cálculo pode ser 

disciplinada por decreto. Não cabe ao 

Poder Judiciário entrar na discussão da 

fórmula do cálculo em si e, em especial, 

dos fatores de complexidade definidos 

pela Cetesb. 

 

ReproduçãoTJ-SP pacifica cálculo de 

licenciamento ambiental cobrado pela 

Cetesb 

 

A tese foi fixada, por maioria de votos, 

pelo Grupo Especial de Câmaras de 

Direito Ambiental do Tribunal de 

Justiça de São Paulo no julgamento de 

um incidente de assunção de 

competência (IAC) sobre a legalidade da 

fórmula, dos fatores e dos coeficientes 

aplicados para o cálculo do valor do 

licenciamento ambiental cobrado pela 

Cetesb. 

O objetivo do IAC, cadastrado como 

Tema 4, era pacificar a questão que 

envolve a adequação da Lei Estadual 

997/76 ao novo conceito de fonte de 

poluição introduzido no Decreto 

Estadual 64.512/19. A Lei 997/76 

instituiu o sistema de prevenção e 

controle da poluição do meio ambiente 

no estado de São Paulo, incluindo 

o licenciamento ambiental. 

 

Já o Decreto 64.512/19 alterou o 

conceito de área integral da fonte de 

poluição e passou a considerar a área 

construída do empreendimento e a 

atividade ao ar livre. Com isso, foram 

estabelecidos novos critérios para 

cobrança das licenças. As mudanças 

levaram a uma enxurrada de ações 

judiciais de empresas que sofreram 

reajustes expressivos nos valores. 

 

Ao admitir o IAC, o relator, 

desembargador Torres de Carvalho, 

considerou a relevância da questão ao 

órgão ambiental (Cetesb), "que não pode 

ver a expedição das licenças e seu 

orçamento sujeitos a constantes 

impugnações na Justiça", mas também a 

importância para empresas e pessoas 

atuantes nos mais diversos ramos de 

atividade e que necessitam da licença de 

operação e da periódica renovação. 

 

"A conformação da questão de direito 

ora apresentada promove segurança 

jurídica, além de permitir à 

Administração maior autoridade na 

cobrança dos valores exigidos para 

expedição da licença ou, se for a decisão 

adotada, a alteração da forma legal 

utilizada", afirmou o desembargador. 

 

Ele observou as divergências que 

vinham ocorrendo entre as câmaras 

reservadas ao meio ambiente do TJ-SP, 

com decisões diferentes para situações 

semelhantes, a depender da turma 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-22/tj-sp-pacifica-questao-calculo-licenciamento-ambiental#author
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julgadora. De um lado, magistrados que 

validavam o aumento do licenciamento 

ambiental por meio de decreto. De 

outro, decisões pela ilegalidade do 

Decreto 64.512/19 ou pela abusividade 

do reajuste das licenças. 

 

Ao discutir mais profundamente a 

questão, Torres de Carvalho concordou 

com a tese da Cetesb de que o valor 

recolhido para o licenciamento 

ambiental configura um preço público, 

desvinculado do caráter tributário e 

passível de alteração por decreto, pois se 

trata de uma empresa privada e sua 

receita é ligada a um preço pago apenas 

se o serviço for efetivamente utilizado. 

 

"A natureza tributária implica em ser 

renda do Estado, incorporada ao 

orçamento. A remuneração aqui cuidada 

não é verba orçamentária e é paga à 

Cetesb, uma sociedade de economia 

mista, que a incorpora ao seu orçamento 

(não ao orçamento público). Ademais, 

taxas não são devolvidas e o valor pago à 

Cetesb pode ser devolvido ao 

interessado se a desistência anteceder o 

início da análise do pedido", explicou 

ele. 

Além disso, para o magistrado, o 

Decreto 64.512/19, ao adequar o 

conceito de fonte de poluição, resolveu 

um problema de valores 

desproporcionais cobrados na vigência 

de um decreto anterior, de 2017: "E não 

cabe ao Judiciário adentrar a discussão 

da fórmula e, em especial, dos fatores de 

complexidade definidos pela Cetesb, 

substituindo o critério de apuração do 

preço por outro ou invalidando os 

coeficientes e fatores indicados pela 

agência ambiental". 

ReproduçãoCorte decidiu que o 

licenciamento ambiental possui 

natureza jurídica de preço público 

 

Divergência entre os magistrados 

 

Ficaram vencidos os desembargadores 

Paulo Alcides, Nogueira Diefenthäler e 

Marcelo Berthe. Para Diefenthäler, os 

valores cobrados pela Cetesb são 

vinculados ao exercício do poder de 

polícia para custeio das atividades 

exercidas pelo poder público, "de 

natureza tributária, nos termos do artigo 

145, II, da Constituição Federal, por 

conseguinte, de natureza jurídica e 

tributária denominada de taxa", e não de 

preço público. 

 

Já Paulo Alcides questionou a inclusão 

de "atividade ao ar livre" no conceito de 

área integral da fonte de poluição, 

conforme o Decreto 64.512/19. Para ele, 

a atividade ao ar livre de uma empresa 

"induvidosamente não gera poluição". 

"Por sua vez, a 'área construída do 

empreendimento' pode (a depender da 

análise do caso concreto) não acarretar 

efeitos poluentes". 

 

Alcides argumentou que nenhum 

decreto pode criar obrigações ou 

restringir direitos, sob pena de invadir a 

competência legislativa reservada à lei 

no sentido formal. Para o magistrado, o 

licenciamento também configura taxa, e 

não preço público, "porque específico e 

divisível o serviço decorrente do 

exercício do poder de polícia estatal". 
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"Embora a d. maioria tenha se 

convencido do contrário, não me parece 

crível que o custo do serviço prestado 

pela Cetesb (na sua função de expedir 

licenças ambientais) tenha, de um ano 

para o outro, aumentado de tal forma a 

embasar os confiscatórios valores 

exigidos das empresas que exercem (ou 

pelo menos tentam exercer) suas 

atividades no Estado de São Paulo", 

completou ele. 

 

Tese firmada por maioria de votos 

 

A tese fixada foi: "O valor cobrado pela 

Cetesb para o licenciamento ambiental 

possui natureza jurídica de preço 

público e a sua base de cálculo pode ser 

disciplinada por decreto. A definição da 

área integral constante do artigo 73-C do 

DE 64.512/19 é válida e não extrapola a 

LE 997/76. Não cabe ao Poder Judiciário 

adentrar a discussão da fórmula do 

cálculo em si e, em especial, dos fatores 

de complexidade definidos pela Cetesb, 

substituindo o critério de apuração do 

preço por outro ou invalidando os 

coeficientes e fatores indicados pela 

agência ambiental". 

 

Clique aqui para ler o acórdão 
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TST garante pagamento de 
gratificação a empregado dos 
Correios 
 
22 de abril de 2022, 8h42 
 
Embora a reforma trabalhista tenha 

afastado o direito à incorporação de 

gratificação ao salário, a regra não pode 

ser aplicada nos casos que se passaram 

antes da sua entrada em vigor. Com esse 

entendimento, a Subseção 1 

Especializada em Dissídios 

Individuais (SDI-1) do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) considerou 

ilegal a supressão do pagamento da 

função gratificada exercida durante 30 

anos por um técnico da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos. 

 

Reforma não alcança casos de antes de 

sua entrada em vigor, disse o ministro 

Pimenta 
Divulgação/TST 

 

Na ação, o técnico disse que foi admitido 

em maio de 1980 e que, de 1987 a 2017, 

havia exercido função gratificada. 

Considerando os princípios da 

irredutibilidade salarial e da 

estabilidade financeira, ele pleiteou a 

manutenção da parcela no seu salário. 

 

Na primeira instância, o juiz da 10ª Vara 

do Trabalho de Curitiba rejeitou o 

pedido, com amparo na nova redação do 

artigo 468, parágrafo 2º, da CLT, 

acrescida pela reforma trabalhista (Lei 

13.467/2017), que afasta a possibilidade 

de incorporação da gratificação ao 

salário, independentemente do tempo 

de exercício da função.  

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 

Região (PR), por sua vez, reformou a 

sentença por entender que a lei não pode 

retroagir às situações em que os dez anos 

de exercício de função gratificada 

tenham ocorrido antes da entrada em 

vigor da lei. Nessas condições, para o 

TRT, deveria prevalecer a Súmula 372 

do TST, que garante a manutenção da 

gratificação, tendo em vista o princípio 

da estabilidade financeira.  

 

Ao julgar o recurso de revista da 

empresa, a 4ª Turma do TST se baseou 

nas normas da lei da reforma trabalhista 

para restabelecer a sentença, levando o 

empregado a interpor embargos à SDI-1, 

órgão uniformizador da jurisprudência 

da corte superior. 

 

Direito adquirido 

 

Para o relator dos embargos, ministro 

José Roberto Pimenta, o técnico tem 

direito à incorporação da função ao 

salário, conforme estabelece a Súmula 

372, uma vez que a função foi exercida 

por 30 anos e o afastamento do cargo de 

confiança ocorreu sem justo motivo, em 

período anterior à vigência da reforma 

trabalhista. 

 

O ministro explicou que em setembro de 

2021, ao julgar processo semelhante, a 

SDI-1 firmou o entendimento de que a 

alteração na lei não impede a 

incorporação da função ao salário das 

pessoas que, antes da entrada em vigor 
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da norma, haviam completado o 

requisito do recebimento da gratificação 

por mais de dez anos. 

 

Isso significa, continuou o relator, que a 

reforma não pode retroagir para 

alcançar situações pretéritas, pois se 

trata de aplicação do princípio do direito 

adquirido, protegido pela 

Constituição. Com informações da 

assessoria do TST. 

 

E-RR-377-71.2017.5.09.0010 
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Criminalista Toron esclarece 
proposta de substituir 
recursos por HC 
 
Objetivo é dar celeridade ao processo 
Penal, sem que haja ofensa ao direito de 
defesa. 
 
sexta-feira, 22 de abril de 2022 

 
Criminalista Toron explica proposta de 

substituir recursos da defesa por 

HC.(Imagem: Marcus Leoni / 

Folhapress) 

 

Recentemente, noticiamos no Migalhas 

o "projeto-Toron" - proposta do 

criminalista Alberto Zacharias 

Toron com o objetivo de dar celeridade 

ao processo Penal, sem que haja ofensa 

ao direito de defesa. 

 

A proposta do advogado é de que sejam 

extintos, para a defesa, os recursos 

especial e extraordinário, pois "tudo o 

que se pode contestar via REsp ou RE 

(contrariedade a lei federal, no 

Superior Tribunal de Justiça, ou à 

Constituição, no Supremo Tribunal 

Federal) também pode ser questionado 

pela via do habeas corpus, sob o 

fundamento do constrangimento 

ilegal". 

 

A proposta do criminalista recebeu 

críticas no meio criminal - o que mostra 

a importância do debate 

acadêmico. Agora, em artigo em que 

traz uma série de exemplos, o 

criminalista Alberto Zacharias Toron 

esmigalha o "projeto-Toron". 

 

Ele destaca que, "se alargarmos a 

compressão dos efeitos das decisões 

nos habeas corpus, é perfeitamente 

possível desenvolverem-se os mesmos 

mecanismos existentes hoje para os 

recursos especiais e extraordinários, 

salvo, evidentemente, quando o writ 

versar sobre a questão da liberdade 

diretamente atingida, hipótese na qual 

o remédio heroico deverá ser julgado 

sem represamento ou qualquer outra 

delonga". 

 

Leia a íntegra: 

 

O HC E OS RECURSOS DE 

NATUREZA EXTRAORDINÁRIA 

 

O Migalhas divulgou uma entrevista 

onde defendi a possibilidade de se 

extinguirem para a defesa os recursos 

especial e extraordinário, pois tudo o 

que se pode contestar via REsp ou RE 

(contrariedade a lei federal, no Superior 

Tribunal de Justiça, ou à Constituição, 

no STF) também pode ser questionado 

pela via do habeas corpus, sob o 

fundamento do constrangimento ilegal. 

 

Entrevistas permitem expor ideias, 

mas, por mais cuidadosas que sejam, 

nem sempre com a extensão necessária 

para a boa compreensão do 

pensamento, sobretudo se sucedidas de 

ponderações, críticas e 

questionamentos mais do que 

justificados. 

 

Para iniciar um diálogo, lembro que o 

Pleno do STF, no RE n. 1.177.984, do 

qual é relator o Min. Edson Fachin, 

atribuiu Repercussão Geral ao tema da 

"obrigatoriedade de informação do 

https://www.migalhas.com.br/quentes/364181/toron-sugere-substituir-recursos-por-hc-criminalistas-debatem
https://www.migalhas.com.br/
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direito ao silêncio ao preso, no 

momento da abordagem policial, sob 

pena de ilicitude da prova, tendo em 

vista os princípios da não auto-

incriminação e do devido processo 

legal"1 (Tema 1.185). Pois bem. Em data 

anterior ao julgamento desse recurso 

extraordinário, a mesmíssima matéria 

havia sido decidida monocraticamente 

no HC n. 186.797 do qual foi relator o 

Min. Celso de Mello2, tudo a 

demonstrar a convergência das 

possiblidades de decisões, por uma ou 

outra via, quando se trata da 

interpretação da Constituição ou 

mesmo da lei ordinária, como se viu no 

julgamento da questão do art. 212 do 

CPP3. 

 

Há, porém, uma distinção bem 

apontada pelos meus críticos: no 

primeiro caso temos o reconhecimento 

da Repercussão Geral (RG) a gerar certa 

vinculação para as decisões futuras. 

Digo, "certa vinculação", pois o CPC, no 

art. 927 trata de outras hipóteses, mas 

não a da RG. Seja como for e para citar 

outro exemplo, a vedação à aplicação 

das penas restritivas nos casos de 

tráfico privilegiado, constante da parte 

final do art. 44 da Lei de Tóxicos 

(11.343/06), foi, incidentalmente, 

julgada inconstitucional pelo Pleno do 

STF no julgamento do HC n. 97.256, 

relatado pelo Min. AYRES BRITTO4. A 

ementa do acórdão é um primor no que 

diz com o significado da 

individualização da pena e não por 

outra razão, quando o Pleno do STF 

julgou o RE com Agravo n. 663.261 e 

fixou o Tema 626, referiu 

expressamente o "entendimento 

consolidado no HC n. 97.256". A ratio 

decidendi do primeiro julgado foi 

apenas reafirmada pelo segundo. 

 

Se a ideia de formação de precedente 

estiver ancorada como aponta Daniel 

Mittidero em "razões generalizáveis", 

que "colaboram para 

a determinação do direito e para a 

sua previsibilidade"5, é possível dizer 

que o julgado proferido em habeas 

corpus pode gerar precedente a ser 

observado por outras cortes, desde que 

devidamente argumentado. Aliás, 

embora de forma perversa, foi o que 

aconteceu quando o Pleno do STF 

julgou o famigerado HC n. 126.292, 

relatado pelo saudoso Min. Teori 

Zavascki, e proclamou a 

constitucionalidade da "execução 

provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau de 

apelação, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário". A decisão, 

como poucas vezes se viu, foi tomada 

pelos tribunais em geral com efeito 

vinculante. O TRF da 4ª Região chegou 

até a editar a Súmula n. 122 em torno do 

tema. 

 

No caso da prisão após o julgamento em 

segunda instância, a decisão 

majoritária do Pleno do STF funcionou 

como um verdadeiro precedente. Aliás, 

no ponto, é preciso o escólio de 

Danyelle Galvão6: 

 

(...) se as decisões proferidas pelo 

Plenário do Supremo Tribunal Federal 

ou pela Corte Especial possuírem ratio 

decidendi serão, pelo menos em tese, de 

observância obrigatória, por força do 

disposto no CPC, de 2015, desde que 

tenham fundamentação qualificada em 

restrita observância do artigo 93, inc. 

IX, da Constituição Federal de 1988 e 

do artigo 489, §1, do CPC, de 2015. 

 

José S. Carvalho Filho, em valiosa 

coletânea produzida pelos assessores 

do STF, vaticina: "cedo ou tarde, 

doutrina e jurisprudência não mais 

categorizarão as decisões de 

inconstitucionalidade do Supremo 
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Tribunal Federal quanto aos efeitos, em 

razão de terem sido proferidas no 

âmbito do controle incidental ou por 

meio de controle abstrato de 

constitucionalidade"7. Na síntese de 

Vinicius Gomes de Vasconcellos, "o 

refinamento da teoria do habeas corpus 

como formador de precedentes penais 

no Supremo Tribunal Federal é medida 

fundamental e relevante para o 

aprimoramento do processo penal 

brasileiro e a proeminência da corte na 

proteção de direitos fundamentais em 

matéria criminal. Ademais, 

reafirmando a força de tais 

precedentes, tende-se à racionalização 

do sistema judicial, reforçando a 

segurança jurídica e a previsibilidade 

do ordenamento"8. 

 

Vale dizer, se alargarmos a compressão 

dos efeitos das decisões nos habeas 

corpus, é perfeitamente possível 

desenvolverem-se os mesmos 

mecanismos existentes hoje para os 

recursos especiais e extraordinários, 

salvo, evidentemente, quando o writ 

versar sobre a questão da liberdade 

diretamente atingida, hipótese na qual 

o remédio heroico deverá ser julgado 

sem represamento ou qualquer outra 

delonga. Referi-me apenas aos efeitos, 

pois, como vimos acima, o manejo do 

HC permite discutir todas as questões 

compreendidas pelos recursos de 

natureza extraordinária. 

 

Por outro lado, observando o cotidiano 

da atividade forense de norte a sul do 

país, Thiago Bottino, em trabalho 

modelar sobre o HC nos tribunais 

superiores, com absoluta correção 

afirma que "as mais importantes 

decisões em matéria de Direito Penal, 

Direito Processual Penal e Direito da 

Execução Penal foram travadas em sede 

de HCs ou RHCs"9. E, de fato, basta 

lembrar, para citarmos alguns 

exemplos, o julgamento da 

inconstitucionalidade do regime 

integralmente fechado contemplado na 

versão inicial da Lei dos Crimes 

Hediondos (art.?2º, §?1º)?se deu em 

um habeas corpus, aliás, redigido por 

um preso (HC n. 82.959, Pleno, 

relatado pelo Min. MARCO AURÉLIO, 

DJ 1º/9/2006). Idem quando, anos 

depois, incidenter tantum, se julgou 

inconstitucional a imposição 

obrigatória do regime inicial fechado, 

removendo-se o óbice constante do §?1º 

do art.?2º da Lei 8.072/90 (HC n. 

111.840, Pleno, rel. Min. DIAS 

TOFFOLI, DJe 17/12/2013). 

 

Foi também por meio de um habeas 

corpus que o Pleno do STF, pela 

primeira vez, firmou o entendimento de 

que a nova sistemática do 

interrogatório definida pela reforma de 

2008 se aplica aos processos penais 

militares, aos processos penais 

eleitorais e a todos os procedimentos 

penais regidos por legislação especial 

(cf. HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias 

Toffoli, DJe 03.8.2016; AP 862 

AgR/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Edson 

Fachin, DJe 5.8.2016; RHC 

124.137/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 

01.6.2016; ADPF 378 MC/DF, Pleno, 

Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 

DJe 18.12.2015. 

 

A relevante questão ligada à 

legitimidade de o Ministério Público 

conduzir investigações também fora 

decidida no histórico HC n. 94.173, 

relatado pelo Min. Celso de Mello na 2ª 

Turma do STF (DJ 27/11/2009). 

 

O mesmo, agora no campo do direito 

penal, vale para a discussão travada 

sobre a descriminalização do aborto 

no HC n. 124.306, do qual foi relator 

para o acórdão o Min. Roberto Barroso 

(DJe 17/3/2017). 
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Pode-se dizer, com Thiago Bottino, que 

"em matéria penal, o HC é mais salutar 

para o sistema penal do que as próprias 

ações de controle concentrado de 

constitucionalidade"10 e, do ponto de 

vista da defesa, sem medo de errar, é 

igualmente mais salutar que os 

próprios recursos especial e 

extraordinário, pois o que neles recebe 

o nome de contrariedade à lei ou à 

Constituição, no writ recebe o nome 

puro e simples de constrangimento 

ilegal. 

 

Não por acaso, inúmeros julgados de 

norte a sul do Brasil, de Tribunais 

Estaduais, Regionais e Superiores, têm 

proclamado a idoneidade do habeas 

corpus para sanar nulidade 

processual11 decorrente de inépcia de 

denúncia12, ou, para exemplificar, a 

decorrente da determinação da 

realização de interceptação telefônica 

por autoridade incompetente13 ou da 

colocação indevida de algemas no júri 

de modo a transmitir a ideia de que o 

acusado seja perigoso14; para evitar o 

indevido indiciamento15 e para 

preservar a cronologia das sustentações 

orais de modo a se impedir a inversão 

do contraditório16, ou mesmo a da 

entrega dos memoriais17. 

 

Poderia me alongar em exemplos, mas 

o que me parece importante registrar é 

i. a procura de um novo paradigma 

inspirado nas ideias de proteção efetiva 

por meio de um remédio fácil de 

manejar e sem as peias que tanto 

dificultam o conhecimento dos recursos 

de natureza extraordinária e por outro 

lado, ii. que a proposta em discussão 

está em fase de elaboração e 

aprofundamento é portanto, um work 

in progress. 

 

Por fim, agradeço aos meus críticos, 

todos amigos, e sem ter a pretensão de 

oferecer respostas acabadas, desejo 

seguir o debate. 

 

*Alberto Zacharias Toron, 

advogado, Doutor em Direito pela 

USP, especialista em Direito 

Constitucional pela Universidade de 

Salamanca, Professor de Processo 

Penal da FAAP e conselheiro federal da 

OAB. 

_____________ 

1 DJe 03/02/2022. Sobre o tema veja o 

meu artigo em coautoria com Renato 

Marques Martins, "O STF começa a 

construir as 'regras de Miranda' no 

Brasil", no blog do Fausto em 

9/12/2021, 

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

fausto-macedo.  

 

2 DJe 22/10/2020.  

 

3 Inquirição das testemunhas pelas 

partes e apenas supletivamente pelo 

juiz; HC n. 187.035, rel. Min. Marco 

Aurélio, DJe 14/6/2021.  

 

4 DJ 16/12/2010.  

 

5 Precedentes: da persuasão à 

vinculação. 4ª ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2021, p. 90.  

 

6 Precedentes judiciais no processo 

penal, São Pulo: JusPodium, 2022, p. 

211. 

 

7 Os efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade do STF em 

julgamentos de habeas corpus, in: 

Habeas corpus no Supremo Tribunal 

Federal. 2ª Tiragem, São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2019, p. 60.  

 

8 O habeas corpus como formador de 

precedentes penais no STF, publicado 

na Revista eletrônica Conjur em 

15/10/2020, www.conjur.com.br  

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo
http://www.conjur.com.br/
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9 Habeas corpus nos tribunais 

superiores: análise e proposta de 

reflexão. Rio de Janeiro: Escola de 

Direito do Rio de Janeiro da FGV, 2016, 

p. 103. 

 

10 Habeas corpus nos Tribunais 

superiores, cit., p. 103. 

 

11 STJ, 5ª T., HC 17.953, rel. Min. 

GILSON DIPP, DJ 08/08/2002 e, entre 

muitos outros, RHC 13.798, rel. Min. 

Félix Fischer, DJ 03/11/2003; apud: 

Alberto Silva Franco em: Código de 

Processo Penal e sua interpretação 

jurisprudencial. 2. ed. São Paulo: Ed. 

RT, 2004, v.?I, p. 1150-1151.  

 

12 STF, HC 70.687, rel. Min. Pertence, 

RT 708/414; apud: A. Silva Franco, ob. 

cit, p. 1151 e, entre muitos outros, STF: 

HC 85.948-8/PA, Rel. Min. Carlos 

Ayres Britto, DJ 23/05/2006; RHC 

85.658/ES, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 

12/08/2005; HC 83.948-7-SP, Rel. 

Min. Carlos Velloso, DJ 07/05/2004; 

HC 80.549/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, 

DJ 24/08/2001. STJ, entre muitos 

outros, 5ª T., HC 171.976, rel. Min. 

Gilson Dipp, DJe 13/12/2010.  

 

13 STJ, 5ª T., HC 83.632, rel. Min. 

Jorge Mussi, DJ 20/09/2010.  

 

14 STF, Pleno, HC 91.952, rel. Min. 

Marco Aurélio, DJ 19/12/2008. Sobre o 

tema, ver ANTONIO MAGALHÃES 

GOMES FILHO na Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, dez. 1992, p. 110, 

Sobre o uso de algemas no julgamento 

pelo Júri.  

 

15 STJ, 5ª T., HC 58.323, rel. Min. 

Gilson Dipp, DJ 11/09/2006 e STJ, 6ª 

T., HC 18.054, rel. Min. Paulo Gallotti, 

DJ 22/08/2001, entre muitos outros.  

16 STF, Pleno, HC 87.926, rel. Min. 

Peluso, DJ 25/04/2008.  

 

17 STF, 2ª T., AgRg no HC n. 157.627, 

rel. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, 

DJe 17/3/2020 e, posteriormente, no 

Pleno HC n. 166.373, rel. p/ o ac. Min. 

Alexandre de Moraes, J. em 

02/10/2019. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/364423/criminalista-toron-esclarece-
proposta-de-substituir-recursos-por-hc  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/364423/criminalista-toron-esclarece-proposta-de-substituir-recursos-por-hc
https://www.migalhas.com.br/quentes/364423/criminalista-toron-esclarece-proposta-de-substituir-recursos-por-hc
https://www.migalhas.com.br/quentes/364423/criminalista-toron-esclarece-proposta-de-substituir-recursos-por-hc
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Barroso atende governador 
de MG e suspende reajuste de 
servidores 
 
Ministro considerou que se trata de 
matéria de iniciativa privativa do chefe 
do Executivo e que texto final da 
Assembleia fere as regras de 
responsabilidade fiscal. 
 
sexta-feira, 22 de abril de 2022 
 
O ministro Luís Roberto Barroso, do 

STF, suspendeu a eficácia de dois 

dispositivos da lei estadual que concede 

revisão da remuneração do 

funcionalismo público do Poder 

Executivo de Minas Gerais em 

percentuais maiores e de forma diversa 

em relação à proposta original do Poder 

Executivo. Segundo o ministro, a 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG), ao introduzir os dispositivos, 

não observou nem a Constituição 

Federal nem as regras de 

responsabilidade fiscal. 

 

Barroso concedeu liminar na ADIn 

7.145, proposta pelo governador de 

Minas Gerais, Romeu Zema, e que 

questiona trechos da lei estadual 

24.035/22. 

 

 
Barroso atende pedido do governador 

de MG e suspende ampliação de 

reajuste de servidores do 

estado.(Imagem: Fellipe 

Sampaio/SCO/STF) 

 

O governador argumenta, entre outros 

pontos, que a proposta legislativa foi 

feita sem estimativa de impacto 

orçamentário e financeiro. Zema 

sustenta que encaminhou o projeto de 

lei em março, com proposta de reajuste 

linear de 10,06%, correspondente ao 

IPCA de 2021, mas, por meio de 

emendas, o Legislativo concedeu mais 

14% às carreiras da segurança pública e 

da saúde e mais 33,24% a carreiras da 

educação básica. Também institui 

auxílio social de 40% da remuneração 

básica de soldado de primeira classe e 

anistiou faltas de profissionais da 

educação que aderiram a movimento 

grevista. Os vetos do governador às 

alterações feitas no projeto de lei foram 

derrubados pela ALMG. 

 

A decisão passará por referendo no 

Plenário Virtual do STF. 

 

Impacto orçamentário 

 

Em sua decisão, o ministro Barroso 

observou que os dispositivos 

questionados tratam de matéria de 

iniciativa privativa do chefe do 

Executivo e resultam em aumento de 

despesas. Com relação à anistia 

concedida aos grevistas, introduziu 

matéria estranha à revisão geral anual. 

 

Citando precedentes do STF, o ministro 

assinalou que o artigo 113 do Ato das 

Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) exige que a 

proposição legislativa que crie ou altere 

despesa obrigatória seja acompanhada 

da estimativa de impacto orçamentário 

e financeiro. Segundo Barroso, da 

análise do parecer que fundamentou a 

derrubada do veto, verifica-se que a 

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


37 

 

Assembleia Legislativa argumentou que 

teve dificuldade em acessar 

informações financeiras e 

orçamentárias do estado, que teriam 

sido sonegadas pelo Poder Executivo. 

 

Urgência 

 

Ao deferir a liminar, Barroso afirmou 

que há risco de dano irreparável que 

justifica sua concessão, já que, caso os 

aumentos sejam concedidos, o estado 

não poderá reaver os valores recebidos 

de boa-fé, a título de verba alimentar. 

Segundo Zema informou ao STF, o 

impacto adicional é da ordem de R$ 

8,68 bilhões, o que traria desequilíbrio 

nas contas do estado. 

 

"Por isso, ainda que depois da instrução 

desta ação o entendimento a respeito da 

constitucionalidade das normas venha 

a mudar, é recomendável suspender os 

seus efeitos por enquanto, a fim de 

evitar prejuízo irreversível", afirmou 

Barroso. A lei previa que os efeitos 

financeiros seriam produzidos a partir 

de 1º de janeiro de 2022, e o artigo 11 

estabelecia que a primeira parcela do 

auxílio social deveria ser paga em maio. 

A decisão suspende apenas a eficácia 

dos artigos 10 e 11 da Lei estadual 

24.035/22. 

 

 Processo: ADIn 7.145 

 

Leia a decisão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/364424/barroso-atende-governador-
de-mg-e-suspende-reajuste-de-
servidores  
 
Retorne ao índice 
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Lei dos planos de saúde não 
se aplica a contrato anterior à 
vigência 
 
Decisão é da 3ª turma do STJ ao 
desprover recurso do beneficiário. 
 
sexta-feira, 22 de abril de 2022 
 
A lei dos planos de saúde (9.656/98) 

não se aplica aos contratos firmados em 

período que antecede sua vigência. 

Assim entendeu a 3ª turma do STJ, sob 

relatoria da ministra Nancy Andrighi, 

ao negar provimento ao recurso 

especial de beneficiário que 

questionava reajuste por faixa etária. 

 

 
Lei dos planos de saúde não se aplica a 

contrato anterior à vigência.(Imagem: 

Freepik) 

 

Trata-se de processo ajuizado por 

beneficiário em face do plano de saúde, 

no qual requereu a declaração de 

nulidade das cláusulas que previam a 

possibilidade de reajuste nos valores 

das mensalidades em razão da mudança 

de faixa etária, bem como a devolução 

dos valores que teriam sido pagos a 

maior, uma vez que os reajustes 

estariam em descompasso com o 

Estatuto do Idoso. 

 

A sentença julgou os pedidos 

procedentes, declarando a nulidade das 

cláusulas 16ª e 17ª do contrato firmado 

entre as partes e vedando a aplicação de 

reajustes relacionados à alteração da 

faixa etária do autor que estariam em 

desacordo com o Estatuto do Idoso. 

Condenou ainda a operadora ao 

pagamento dos valores que teriam sido 

pagos a maior no triênio que antecedeu 

a distribuição do processo. 

 

As partes interpuseram recurso de 

apelação contra a sentença, que foram 

desprovidos sob os fundamentos de que 

os reajustes não teriam observado o 

disposto no art. 15 e 35-E da lei 

9.656/98, bem como seria 

desconectado de qualquer referencial, 

que representaria discriminação 

vedada pelo Estatuto do Idoso. O 

acórdão foi mantido nas instâncias 

superiores. 

 

Após o trânsito em julgado, o STF, por 

meio do julgamento da ADIn 1.931, 

declarou a inconstitucionalidade dos 

arts. 10, § 2º, e 35-E da lei 9.656/98, de 

modo que os contratos firmados antes 

da vigência dessa lei devem seguir os 

termos estabelecidos no contrato, no 

que se refere ao reajuste etário. 

 

Em razão disso, a operadora ajuizou 

ação rescisória para rescindir o 

acórdão, uma vez que usou como um de 

seus principais fundamentos o art. 35-E 

da lei 9.656/98, norma posteriormente 

declarada inconstitucional. 

 

No mesmo período, o autor distribuiu o 

cumprimento de sentença, no qual 

buscava a execução do acórdão que 

havia declarado que os reajustes 

aplicados ao contrato seriam abusivos, 

no valor de R$ 128.844,93. 

 

O acórdão que analisou a ação 

rescisória julgou o pedido procedente 

para desconstituir a decisão e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1741189
https://www.migalhas.com.br/
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reconhecer, conforme decidido na ADIn 

1.931, que a lei 9656/98 não se aplica 

aos contratos firmados em período que 

antecede sua vigência. 

 

Contra esse acórdão, o autor interpôs 

recurso especial ao STJ, que restou 

desprovido pela 3ª turma. O acórdão 

que julgou procedente a ação rescisória 

transitou em julgado em 14/3/22. 

 

A banca Advocacia Fontes 

Advogados Associados S/S atuou 

no caso pelo plano de saúde. 

 

 Processo: AREsp 1.939.049 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/364353/lei-dos-planos-de-saude-nao-
se-aplica-a-contrato-anterior-a-vigencia  
 
Retorne ao índice 
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Os novos caminhos do 
processo tributário no CTN 
 
Omissão do Código Tributário Nacional 
em determinados assuntos não auxilia 
na redução de certos conflitos 
 
RODRIGO MARTONE 
MARIANA FANTINI 
LUCAS MARTINS 
22/04/2022 05:30 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Não é novidade que a complexidade e 

morosidade do contencioso 

tributário impacta não somente os 

contribuintes envolvidos nas disputas, 

como também reflete diretamente na 

capacidade de atração de investimentos 

estrangeiros no Brasil, por gerar um 

ambiente de enorme insegurança 

jurídica, instabilidade e altos custos 

processuais para as empresas. 

 

Com a aguardada análise da candidatura 

do Brasil para a OCDE, o percentual de 

73% do PIB representado pelo 

contencioso administrativo e judiciário 

brasileiro na esfera tributária nos deixa 

muito distantes das maiores economias 

do mundo. Para fins comparativos, 

enquanto o contencioso administrativo 

federal brasileiro representa 16,39% do 

PIB, a média para processos similares 

nos países da OCDE chega a apenas 

0,28%.[1] 

 

A alta litigiosidade e a insegurança 

jurídica no âmbito do contencioso 

tributário deu razão à instituição, pelo 

Senado Federal, de uma comissão de 

juristas, por intermédio da qual se 

pretende elaborar anteprojetos de 

proposições legislativas que dinamizem, 

unifiquem e modernizem o processo 

administrativo e tributário nacional. 

 

Instituída em março deste ano, a 

comissão buscará o estabelecimento de 

diretrizes para a resolução dos 

problemas que afligem o contencioso 

tributário, tais como a garantia de 

princípios constitucionalmente 

previstos e o estabelecimento de 

parâmetros uniformes e isonômicos 

para os contribuintes em todo o 

território nacional. Entre os diversos 

temas tratados pela comissão, no que 

interessa ao presente artigo, está a 

definição de regras processuais e 

procedimentais que simplifiquem e 

uniformizem o contencioso tributário 

em geral. 

 

Para a implementação das alterações 

elaboradas pela comissão de juristas, 

entre outras medidas, entende-se como 

necessária a inclusão e a alteração de 

determinados artigos do Código 

Tributário Nacional (CTN). O CTN, 

instituído em 1966, dispõe sobre o 

Sistema Tributário Nacional e estabelece 

normas gerais de direito tributário 

aplicáveis à União, ao Distrito Federal, 

aos estados e aos municípios. 

 

A nosso ver, são quatro os principais 

grupos de alterações que devem ser 

feitas diretamente no CTN, de forma que 

seja atendida a finalidade pretendida. O 

primeiro deles está relacionado à 

necessidade de conciliação dos 
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princípios e garantias individuais 

constantes da Constituição Federal de 

1988 (CF/88) com aqueles previstos no 

CTN. Sendo o código anterior à CF/88, é 

notório que nossa Magna Carta prevê 

diversos princípios e garantias 

individuais, além de um rol de 

limitações ao poder de tributar, que não 

encontram previsão em âmbito legal. 

 

Devido a esse descasamento de datas, já 

que o CTN é mais de duas décadas 

anterior à CF/88, percebe-se que, em 

diversas situações, o contribuinte não 

encontra sistematizado, em nível 

infraconstitucional, todas esses 

princípios e garantias. Nesse contexto, 

longe de tratar o assunto de forma 

exaustiva, e considerando a época em 

que o CTN foi elaborado, entendemos 

necessário que seja refletido e definido 

em âmbito legal as prerrogativas 

previstas pelo legislador constituinte, 

tais quais: o pleno e irrestrito acesso dos 

contribuintes ao Poder Judiciário, o 

respeito ao duplo grau de jurisdição, a 

necessidade de tratamento isonômico a 

contribuintes que se encontrem em 

situação idêntica, o reconhecimento 

incondicional de suspensão da 

exigibilidade do tributo mediante a 

apresentação de defesas e recursos 

administrativos, a necessidade de os 

tribunais administrativos se 

submeterem às decisões judiciais 

vinculantes proferidas em sede de 

recursos repetitivos e repercussão geral, 

entre outras. 

 

O segundo grupo de alterações está 

relacionado às causas suspensivas da 

exigibilidade do crédito tributário, 

previstas atualmente no artigo 151 do 

CTN, além das hipóteses de 

fornecimento de certidão de 

regularidade fiscal positiva com efeitos 

de negativa ao contribuinte, positivadas 

no artigo 206 do CTN. Na época em que 

o CTN foi editado, muito embora 

modificações já tenham sido realizadas 

ao longo dos últimos anos, fato é que, 

nos dias de hoje, são várias as 

modalidades de garantias passíveis de 

serem oferecidas em caução a um débito 

tributário. 

 

Apesar de as garantias mais utilizadas 

atualmente pelos contribuintes serem a 

fiança bancária e o seguro garantia, já 

devidamente incluídas na Lei de 

Execuções Fiscais, o CTN apenas 

permite a suspensão da exigibilidade 

mediante a realização do depósito 

integral em espécie. A necessidade de 

inclusão dessas novas modalidades de 

garantia como causas de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário é 

imprescindível para evitar um dos 

grandes pontos de conflito entre 

contribuintes e Fazenda Pública. 

 

Isso porque após a finalização do 

processo administrativo de forma 

desfavorável, tendo em vista que a 

Fazenda Pública possui o extenso prazo 

de cinco anos para propor a execução 

fiscal para a cobrança do débito, na 

grande maioria das vezes, como o 

contribuinte não pode aguardar para 

manter sua certidão de regularidade 

fiscal (CND) vigente, evitar sua inscrição 

no Cadastro Informativo de Créditos não 

Quitados do Setor Público (CADIN) e 

afastar a possibilidade de protesto 

extrajudicial do débito, acaba optando 

pelo imediato ajuizamento de medida 

judicial para questionar a validade da 

cobrança. Nessa oportunidade é 

oferecida, por via de regra, fiança 

bancária ou seguro garantia. 

 

Apesar de o Poder Judiciário, nesses 

casos de oferecimento de garantia 

antecipada, garantir ao contribuinte o 

seu direito à regularidade fiscal, a 

exigibilidade do débito permanece com 
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sua eficácia plena, sendo que a cobrança 

judicial da dívida prossegue com sua 

marcha regular mediante a sua inscrição 

em dívida ativa e o ajuizamento do 

correspondente executivo fiscal. Quando 

isso ocorre, o contribuinte se depara 

com a inusitada situação de ter que 

comparecer nesse processo de cobrança 

para pedir a sua suspensão, explicando 

que já ajuizou medida judicial 

previamente para a discussão do mérito, 

na qual inclusive já prestou garantia 

idônea no valor integral do débito, sendo 

desnecessária, assim, a oposição de 

embargos à execução. 

 

Ocorre que, muitas vezes, essa 

suspensão do feito executivo não é 

atendida, razão pela qual o contribuinte 

se vê forçado a discutir o assunto 

mediante a interposição de diversos 

recursos aos tribunais e, em não raras 

vezes, a apresentar Embargos à 

Execução para discutir o mérito de uma 

cobrança que já é objeto de outra medida 

judicial previamente proposta. Isso 

significa que o mesmo débito tributário 

pode ser objeto de três processos 

judiciais distintos (ação judicial prévia 

proposta pelo contribuinte, Execução 

Fiscal proposta pela Fazenda Pública e 

Embargos à Execução), aumentando, 

desnecessariamente, a quantidade de 

demandas, além de tornar o contencioso 

tributário complexo e extremamente 

burocrático. 

 

Com a inclusão da fiança bancária e do 

seguro garantia como causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, essa situação seria facilmente 

evitada, pois, a partir do momento em 

que a garantia é ofertada pelo 

contribuinte e a suspensão da 

exigibilidade, reconhecida, a cobrança 

por parte da Fazenda Pública ficaria 

paralisada, ficando suspenso, também, o 

prazo de prescrição de cobrança, 

evitando, assim, o ajuizamento 

desnecessário dos executivos fiscais e a 

sobrecarga do contencioso tributário 

nacional. 

 

A terceira modificação está relacionada 

à inclusão de dispositivo no CTN acerca 

da necessidade de que os tribunais 

administrativos se curvem às decisões 

vinculantes proferidas em sede de 

recursos repetitivos e repercussão geral 

pelos tribunais superiores (STJ e STF). 

Infelizmente, ao manter cobranças 

indevidas, cujos temas já foram 

sedimentados pelos tribunais 

superiores, os tribunais administrativos 

forçam o contribuinte a ingressar com 

novas ações judiciais para discutir 

questões já devidamente pacificadas 

pela jurisprudência nacional. 

 

Especialmente com relação a esse 

tópico, deveria a Fazenda Pública fazer 

uma ampla reflexão, já que essas novas 

medidas judiciais certamente 

acarretarão a sua condenação em 

elevados valores de sucumbência, 

onerando de forma injustificada o 

erário, já que pelas regras do Código de 

Processo Civil (CPC) essas verbas não 

podem mais ser fixadas pelo critério de 

equidade, conforme recente orientação 

do STJ no Tema 1.076. 

 

Por fim, o último grupo de alterações se 

refere à salutar uniformização do 

processo administrativo tributário. Cada 

estado e município possui legislação 

própria com regras e procedimentos 

totalmente diferentes, seja com relação 

às instâncias a serem percorridas, seja 

com relação aos recursos cabíveis ou 

prazos a serem observados para o 

oferecimento de defesas e recursos, 

entre outros. Assim, a diversidade e 

liberdade na implementação dessas 

regras acaba por ferir garantias e 
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direitos fundamentais dos 

contribuintes. 

 

A exemplo do que foi feito com os prazos 

processuais do CPC, que prevê, como 

regra geral, o prazo de 15 dias úteis para 

a apresentação de recursos, deveria 

haver regramento específico no CTN 

prevendo disposição similar para o 

processo administrativo tributário. Em 

algumas localidades, por exemplo, o 

contribuinte tem direito a apenas duas 

instâncias, não existindo um órgão 

colegiado superior, tal qual ocorre no 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) ou no Tribunal de 

Impostos e Taxas de São Paulo (TIT-

SP), responsáveis pelo julgamento de 

temas tributários federais e estaduais, 

respectivamente. 

 

Em algumas localidades existem 

recursos que são permitidos apenas aos 

Procuradores da Fazenda e não aos 

contribuintes, tornando o processo 

administrativo desigual e sem as 

mesmas oportunidades para as duas 

partes. Isso sem falar no voto de 

qualidade na instância administrativa, 

sempre favorável ao fisco, 

que atualmente é objeto de 

questionamento no STF por meio da 

ADI 6.403, já com maioria formada em 

favor dos contribuintes. 

 

Outro ponto que merece destaque diz 

respeito à necessidade de garantia 

parcial do débito para que o contribuinte 

possa apresentar recursos em âmbito 

administrativo. Apesar de o STF já ter 

afastado há tempos essa 

inconstitucional exigência quando do 

julgamento da ADI 1.976, alguns 

municípios, até hoje, preveem essa 

necessidade para que o contribuinte 

possa recorrer ao tribunal ou conselho 

administrativo. 

A alta litigiosidade do contencioso 

tributário não se deve tão somente às 

regras processuais atualmente em vigor, 

mas é certo que a omissão do CTN em 

determinados assuntos não auxilia em 

nada na redução de certos conflitos que 

poderiam ser facilmente solucionados. 

Nesse sentido, a implementação da 

comissão de juristas torna-se uma 

excelente oportunidade para 

uniformizar a legislação em âmbito 

nacional, garantir mais celeridade 

processual e, especialmente, segurança 

jurídica aos contribuintes, 

desburocratizando o contencioso 

tributário e, consequentemente, 

gerando maior atratividade ao Brasil 

como pólo de investimentos no 

competitivo cenário internacional. 

 
[1] Conselho Nacional de Justiça. 

Diagnóstico do contencioso judicial 

tributário brasileiro: relatório final de 

pesquisa / Conselho Nacional de 

Justiça; Instituto de Ensino e Pesquisa. 

– Brasília: CNJ, 2022. Pág. 28. 
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Por voto de qualidade, o colegiado do 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) entendeu, no âmbito do 

processo 10380.907954/2012-13, que 

embalagens secundárias para 

transporte não podem ser consideradas 

insumo, não gerando créditos 

de PIS e Cofins. Prevaleceu o 

entendimento de que 

a embalagem secundária somente visa a 

facilitação do transporte, não atendendo 

aos critérios de 

essencialidade e relevância definidos 

pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

É a primeira vez que o caso é analisado 

pela instância máxima do Carf. 

 

A embalagem secundária cobre 

externamente a embalagem primária, 

que fica em contato direto com o 

produto a ser transportado. No processo 

analisado nesta terça, o colegiado 

discutiu se o gasto relativo ao item pode 

ser considerado insumo ou não. O caso 

chegou ao Carf após o contribuinte, uma 

empresa alimentícia, ter seu pedido de 

declaração de compensação para o 

aproveitamento dos créditos negado 

pela fiscalização. 

 

Para o relator, conselheiro Rodrigo da 

Costa Pôssas, 

a embalagem secundária seria apenas 

uma forma de facilitar o transporte dos 

produtos, e não um processo essencial 

para a atividade econômica da empresa. 

Três conselheiros o acompanharam. 

 

A conselheira Tatiana Midori Migiyama 

abriu divergência. “Por se tratar de 

alimentação, é essencial colocar [a 

mercadoria] em uma caixa para 

transporte, porque senão todo o produto 

acaba se deteriorando ou estragando se 

acontecer algo na embalagem primária. 

Como fazer o transporte do produto sem 

a embalagem secundária?”, disse. 

Outros três conselheiros a 

acompanharam. 

 

Em 2018, o STJ definiu que, para fins de 

creditamento de PIS e Cofins, deve ser 

considerado insumo tudo aquilo que 

é essencial para o desenvolvimento da 

atividade da empresa. A decisão se deu 

no Recurso Especial 1.221.170. 
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A 8ª Turma do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região (TRF1) negou 

o pedido de um portador da doença de 

Parkinson para isentar de Imposto de 

Renda “todas e quaisquer rendas que 

venha a auferir para tentar sobreviver”. 

Os desembargadores limitaram a 

isenção apenas aos proventos de 

aposentadoria pelo INSS concedida em 

27 de novembro de 2014. 

 

A sentença proferida pela juíza federal 

Ivani Silva da Luz, da 6ª Vara Cível da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, já 

havia definido que o homem tinha 

direito à isenção tributária sobre 

proventos de aposentadoria, uma vez 

que comprovou ser portador de doença 

grave, nos termos da Lei 7.713/1988. 

Mas a julgadora havia considerado ser 

“improcedente o pedido relativo aos 

rendimentos recebidos em atividade”, 

conforme jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e 

do Supremo Tribunal Federal 

(STF). 

 

Ao julgar o recurso, o relator do caso, 

Novély Vilanova da Silva Reis, também 

considerou que o  STJ e o STF já 

interpretaram  a norma legal  no sentido 

da exigência do tributo pelo trabalhador 

em atividade, de forma que cabe ao TRF1 

apenas observar os precedentes 

vinculantes. “Como ficou decidido, o juiz 

não pode atuar como legislador positivo 

ampliando o benefício fiscal”, afirmou 

Reis. 

 

O STF já havia decidido a questão na 

ADI 6.025, em que ficou assentado: 

 

1. A concessão de isenção tributária 

configura ato discricionário do ente 

federativo competente para a 

instituição do tributo e deve estrito 

respeito ao princípio da reserva legal 

(art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 

 

2. A legislação optou por critérios 

cumulativos absolutamente razoáveis à 

concessão do benefício tributário, quais 

sejam, inatividade e enfermidade 

grave, ainda que contraída após a 

aposentadoria ou reforma. Respeito à 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

III, da Constituição Federal), aos 

valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, 

da CF) e ao princípio da igualdade (art. 

5º, caput, da CF). 

 

3. Impossibilidade de atuação do Poder 

Judiciário como legislador positivo, 

ampliando a incidência da concessão de 

benefício tributário, de modo a incluir 

contribuintes não expressamente 

abrangidos pela legislação pertinente. 
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Respeito à Separação de Poderes. 

Precedentes. 

 

O caso mencionado nesta reportagem 

tramita com no TRF1 o número 

1013883-16.2020.4.01.3400. 
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Brasil 

IGP-M acelera alta para 1,85% 
na segunda prévia de abril, 
diz FGV 
 
Preços no atacado e no varejo registram 
aumentos mais marcados em relação ao 
mesmo período de março 
 
Por Valor — São Paulo 
20/04/2022 08h53  Atualizado há uma 
hora 

 
O Índice Geral de Preços - Mercado 

(IGP-M) registrou inflação de 1,85% na 

segunda prévia de abril, após marcar 

0,90% na mesma leitura do mês anterior 

e 1,74% no encerramento de março, 

informou a Fundação Getulio Vargas 

(FGV). 

 

Com peso de 60%, o Índice de Preços ao 

Produtor Amplo (IPA) ficou em 1,95% na 

segunda medição do mês, vindo de 

1,08% na prévia de março. 

 

No mesmo período, o Índice de Preços 

ao Consumidor (IPC), que representa 

30% do IGP-M, teve variação de 1,67%, 

de 0,46% um mês antes. 

 

Com os 10% restantes, o Índice Nacional 

de Custo da Construção (INCC) ficou em 

1,36% no chamado segundo decêndio de 

abril, contra 0,27% no de março. 

 

 

— Foto: Marcello Casal Jr/Agência 

Brasil 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/20/igp-m-acelera-alta-para-
185percent-na-segunda-previa-de-
abril-diz-fgv.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Dólar opera com volatilidade 
e juros futuros caem; exterior 
ganha atenção 
 
Dia promete ser de baixa liquidez 
diante da proximidade do feriado de 
Tiradentes 
 
Por Victor Rezende, Valor — São Paulo 
20/04/2022 09h57  Atualizado há 6 
minutos 

 
Em um comportamento alinhado ao dos 

mercados globais, o dólar tem 

volatilidade e os juros futuros se 

ajustam em leve queda no início dos 

negócios desta quarta-feira, em um dia 

que promete ser de baixa liquidez diante 

da proximidade do feriado de 

Tiradentes. Com uma agenda fraca de 

indicadores e de eventos no Brasil, os 

agentes voltam as atenções aos 

mercados internacionais, onde o dólar e 

os rendimentos dos Treasuries passam 

por um dia de realização de lucros e, 

assim, operam em queda. 

 

Por volta de 9h50, o dólar era 

negociado a R$ 4,6727 no mercado à 

vista, avanço de 0,11%, após abrir em 

baixa. No mesmo horário, a taxa do 

contrato de Depósito Interfinanceiro 

(DI) para janeiro de 2023 marcava 

13,05%; a do DI para janeiro de 2024 

caía de 12,675% para 12,66%; a do 

contrato para janeiro de 2025 cedia de 

12,06% para 12,025%; e a do DI para 

janeiro de 2027 recuava de 11,80% para 

11,775%. 

 

Ontem, a expectativa em torno de uma 

política de aperto mais agressiva pelo 

Federal Reserve (Fed) levou o retorno da 

T-note de dez anos a 2,978%. Hoje, 

porém, há uma queda forte nos juros dos 

Treasuries e, há pouco, o retorno do 

papel de dez anos recuava para 2,882%. 

Nesse contexto, o dólar recuava ante 

moedas principais e não mostrava sinal 

único em relação a divisas emergentes. 

 

No horário acima, o índice DXY, que 

mede o desempenho do dólar contra 

uma cesta de outras seis moedas 

principais, operava em queda de 0,48%, 

aos 100,47 pontos. O dólar ainda 

operava estável contra o peso mexicano; 

subia 0,63% em relação ao rand sul-

africano; avançava 0,12% ante a lira 

turca; e recuava 0,36% na comparação 

com o peso chileno. 

 

Os profissionais do Banco do Brasil 

apontam, em relatório diários sobre as 

expectativas para o comportamento dos 

mercados, que esperam que os ativos 

brasileiros acompanhem o alívio externo 

neste início de pregão. “No entanto, os 

agentes tendem a adotar um viés mais 

cauteloso no fechamento do pregão, 

dado que amanhã é feriado doméstico e 

teremos uma agenda relevante no 

exterior, com discurso de Powell”, dizem 

os profissionais. 

 

 
— Foto: Pixabay 

 

 

 

 

 

https://valor.globo.com/valor-data/moedas/
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https://valor.globo.com/financas/notic

ia/2022/04/20/dolar-opera-com-

volatilidade-e-juros-futuros-caem-

exterior-ganha-atencao.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Análise: Carrefour avança 
mais que GPA; efeito do fim 
do Extra se espalha no 
mercado 
 
Há sinais de que o volume vendido 
pelas redes de alimentos pode estar 
voltando a se acelerar nos 
supermercados, após um começo de 
ano difícil 
 
Por Adriana Mattos, Valor — São Paulo 
20/04/2022 09h33  Atualizado há 38 
minutos 

 
As prévias de vendas, de janeiro a março, 

das principais varejistas de 

alimentos do Brasil trouxeram fatos 

novos, alguns animadores para o 

mercado, mas desempenhos diferentes 

entre os negócios. 

 

O Carrefour teve números melhores 

que o GPA Brasil (na operação de 

varejo alimentar) no primeiro trimestre. 

Problemas pontuais de rupturas 

afetaram os números do 

supermercado Pão de Açúcar, no 

processo de saída da operação de 

hipermercados — a empresa fala num 

período ainda afetado por uma 

“transição” de modelo de operação. O 

Carrefour, por sua vez, pode ter se 

favorecido do fechamento do Extra, um 

efeito positivo, mas provavelmente 

temporário. 

 

Ainda há sinais de que o volume vendido 

pelas redes de alimentos pode estar 

voltando a se acelerar nos 

supermercados, após um começo de ano 

difícil. 

Os números das empresas foram 

divulgados na noite de ontem, mas 

dados sobre rentabilidade só devem ser 

publicados no balanço trimestral. 

 

O Carrefour apurou alta de 0,7% nas 

vendas brutas (sem incluir postos), 

alcançando R$ 4,8 bilhões, 

considerando alimentar e 

eletroeletrônicos (segmento não 

alimentar). Ao se levar em conta só lojas 

com mais de um ano, o avanço é de 3,1% 

(índice “mesmas lojas”). 

 

Se descontar o não alimentar, há alta de 

6% no total e de expressivos 8,4% em 

mesmas lojas. Nesse caso, é eliminado o 

efeito da queda na demanda dos 

eletrônicos nos hipermercados, um 

negócio que ainda não dá sinais de 

recuperação desde o quarto trimestre de 

2021 — no Carrefour a empresa fala em 

recuo de dois dígitos de janeiro a março 

na categoria. 

 

No GPA, houve queda de 0,6% nas 

vendas brutas nas operações 

continuadas, já excluindo o efeito de 

fechamento dos hipermercados Extra — 

em mesmas lojas, a alta foi de 1%. Na 

rede Pão de Açúcar, a queda nas vendas 

totais alcançou 1,5%, (em mesmas lojas, 

houve estabilidade). 

 

Ocorre que, na cadeia, houve impacto de 

reorganizações internas em decorrência 

da saída do Extra da operação. Foi 

preciso fechar quatro centros de 

distribuição e reduzir área em outros 

quatros, o que sempre acaba mexendo 

com o dia a dia da operação. 

 

“Tivemos um efeito pontual na ruptura 

muito alto, explicado pelo momento de 

ajuste na malha logística devido à saída 

dos hipermercados. Essa adequação da 

malha já foi superada e no início de abril 

já estamos com níveis em patamares 



5 

 

pré-transação”, disse a empresa no 

material publicado. 

 

Outro impacto negativo no Pão de 

Açúcar foi a dificuldade de importação 

nos últimos dois meses, principalmente 

devido à falta de contêineres. 

 

No caso do Carrefour, o destaque foi a 

“normalização” do volume vendido no 

braço de supermercados e 

hipermercados, algo que o setor vinha 

buscando desde o fim do ano passado. E 

GPA fala num mercado “premium” indo 

melhor do que a média do mercado, que 

teria sentido o baque na demanda, 

segundo a Nielsen. 

 

Atacarejo e digital 
 
Numa avaliação do braço on-line, 

Carrefour chegou a um tamanho do 

negócio mais de duas vezes superior ao 

do GPA, em termos de vendas 

transacionadas (GMV, da sigla em 

inglês). 

 

Carrefour cresceu quase 51%, com GMV 

de R$ 1,1 bilhão no trimestre. No GPA, 

com vendas de quase R$ 370 milhões, o 

avanço foi 44% (sem incluir 

hipermercados). 

 

Entre as redes de atacarejo, segmento 

que vem crescendo dois dígitos por 

trimestre — apoiado em preços de 10% a 

15% abaixo da media dos supermercados 

— o Assaí avançou 21% em vendas 

líquidas, e o Atacadão, 18,6%, em vendas 

brutas. As empresas não publicaram 

vendas dentro do mesmo critério. 

 

Em termos de mesmas lojas de janeiro a 

março, o Assaí se expandiu menos que o 

rival, 6,7% e o Atacadão, 9,2%. O 

Atacadão é controlado pelo Carrefour e o 

Assaí tem como maior acionista o 

Casino, controlador do GPA. 

 

Assaí abriu quatro lojas de janeiro a 

março, e o Atacadão, duas. 

 

 
Numa avaliação do braço on-line, 

Carrefour chegou a um tamanho do 

negócio mais de duas vezes superior ao 

do GPA, em termos de vendas 

transacionadas — Foto: Maria Isabel 

Oliveira/Agência O Globo 

  

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/20/analise-carrefour-
avanca-mais-que-gpa-efeito-do-fim-do-
extra-se-espalha-no-mercado.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Justiça usa localização de 
celular para analisar direito a 
horas extras 
 
Pedidos têm sido feitos principalmente 
por bancos para substituir testemunhas 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
20/04/2022 05h04  Atualizado há 28 
minutos 

 

 
Caio Madureira: “Hoje temos a 

tecnologia a nosso favor, que traz a frieza 

dos dados e a eficácia para buscar a 

verdade” — Foto: Silvia Zamboni/Valor 

 

A Justiça do Trabalho começou a 

aceitar como prova o registro da 

localização do aparelho celular do 

trabalhador (geolocalização) para 

decidir se existe direito ao recebimento 

de horas extras. Há decisões 

favoráveis no Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT) de Santa Catarina e na 

primeira instância dos Estados de 

Pernambuco, Ceará, Santa Catarina e 

Mato Grosso, segundo levantamento 

realizado pelo Ferraz de Camargo e 

Matsunaga Advogados (FCAM). 

 

As decisões seguem tendência da Justiça 

do Trabalho de adotar cada vez mais o 

uso de provas digitais - medida 

defendida pela ex-presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), 

Maria Cristina Peduzzi. No ano passado, 

a Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do 

Trabalho (Enamat) abordou em curso a 

questão. 

 

Ainda assim o tema é polêmico e alguns 

juízes entendem que o pedido de 

geolocalização pode invadir a 

intimidade e privacidade do funcionário. 

Para eles, existem outros meios de 

comprovar a realização ou não de horas 

extras. 

 

Os pedidos nos processos, em geral, 

partem de instituições financeiras. 

Solicitam a geolocalização, em 

substituição a testemunhas, para afastar 

o pagamento de horas extras. Na 

maioria dos casos, os juízes têm 

autorizado a medida, segundo a 

advogada do FCAM que coordenou o 

levantamento, Silvia Fidalgo Lira. 

 

Recentemente, o TRT de Santa Catarina 

admitiu o uso da geolocalização do 

celular de uma funcionária de um banco, 

que alegou fazer horas extras com 

frequência. A maioria dos 

desembargadores da Seção 

Especializada 2 entendeu que o pedido 

não viola a intimidade da trabalhadora. 

 

A decisão foi dada em recurso da 

trabalhadora contra decisão de primeira 

instância. A juíza Tatiane Sampaio, da 

2ª Vara do Trabalho de Joinville, havia 

determinado que a pesquisa fosse feita 

por amostragem, indicando a 

localização do celular apenas em dias 

úteis e em 20% do período contratual. 

Para ela, “a prova digital é mais 

pertinente e eficaz do que a prova 

testemunhal”, e os parâmetros da 

pesquisa evitariam a violação à 

privacidade da empregada. 
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No TRT, três dos dez desembargadores 

entenderam que a pesquisa só poderia 

ser autorizada pela Justiça, se não 

houver outros meios de prova, como 

documentos e depoimentos de 

testemunhas. A maioria, contudo, 

seguiu o voto do relator, desembargador 

Gracio Petrone. 

 

Em seu voto, afirma que a legislação não 

estabelece hierarquia entre os tipos de 

prova. “Se o novo meio probatório, 

digital, fornece dados mais consistentes 

e confiáveis do que a prova testemunhal, 

não há porque sua produção ser relegada 

a um segundo momento processual, 

devendo, de outro modo, preceder à 

prova oral”, diz. 

 

Ainda segundo Petrone, a medida não 

ofende a garantia constitucional de 

inviolabilidade das comunicações ou a 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(nº 13.709/18), desde que os dados 

coletados estejam em sigilo, reservada 

sua análise às partes envolvidas 

(processo nº 0000955-

41.2021.5.12.000). 

 

Para Caio Madureira, sócio do Tortoro, 

Madureira & Ragazzi, que defende o 

banco, o pedido da geolocalização 

encerra o conflito travado na prova 

testemunhal, muitas vezes com versões 

contraditórias, distantes da realidade 

dos fatos. A decisão, acrescenta, quebra 

o paradigma de anos no Poder 

Judiciário, que aceitava basicamente 

provas testemunhais. “Hoje temos a 

tecnologia a nosso favor, que traz a frieza 

dos dados e a eficácia para buscar a 

verdade.” 

 

No Ceará, o juiz Tiago Brasil Pita, da 1ª 

Vara de Maracanaú, também decidiu 

pela geolocalização em um processo em 

que havia divergência nos depoimentos 

de testemunhas. Ele entendeu que a 

prova vem “somar ao acervo probatório 

processual e conferir ao juízo visão 

analítica e com maior precisão acerca 

dos deslocamentos da parte autora no 

seu dia a dia laboral, medida que se 

mostra proporcional e relevante para o 

deslinde da controvérsia quanto à 

jornada de trabalho” (processo nº 

0001307-35.2021.5.07.0033). 

 

O juiz Mauro Roberto Vaz Curvo, da 

Vara do Trabalho de Primavera do Leste 

(MT), também aceitou a geolocalização, 

a pedido de uma empresa de 

financiamento de créditos. Ele 

determinou, no início de março, que 

Vivo, Facebook, Google Brasil, Twitter 

Brasil e Apple forneçam, “no prazo de 15 

dias, os dados de geolocalização da 

reclamante e os horários em que indica 

estar trabalhando em horas extras para 

extração de dados de geolocalização.” 

 

Essas decisões, afirma a advogada Silvia 

Fidalgo Lira, são acertadas porque 

nenhum direito ou garantia 

constitucional é absoluto e devem 

coexistir de forma harmoniosa, 

prevalecendo o interesse social em cada 

caso. “Apesar de a Constituição proteger 

a intimidade e a privacidade, também 

prevê o contraditório e a ampla defesa, 

que também são direitos fundamentais”, 

diz. 

 

Segundo ela, as provas digitais podem e 

devem ser adotadas para tentar chegar à 

verdade real. “Especialmente, na Justiça 

do Trabalho, por ser mais eficaz que o 

depoimento de testemunhas, que muitas 

vezes são imprecisos e podem ter um 

pouco de subjetivismo das partes”, 

afirma. Ela lembra que o tratamento de 

dados pessoais, para fins processuais, é 

permitido pela LGPD. 

 

Nem sempre, porém, as decisões têm 

sido favoráveis aos pedidos de 
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geolocalização. A juíza substituta Ivana 

Meller Santana, da 48ª Vara do 

Trabalho em São Paulo, por exemplo, 

entendeu que não cabe a violação dos 

dados eletrônicos do empregado salvo, 

em último caso, por ordem judicial para 

fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal. Para ela, 

“verifica-se a total desproporção entre a 

quebra do sigilo e o fim buscado” 

(processo nº 1000888-

88.2021.5.02.0048). 

 

De acordo com a decisão, “configuraria 

invasão de privacidade inadmissível”. A 

juíza ainda ressalta no texto que, no 

caso, com a adoção do home office, em 

consequência da pandemia da covid-19, 

“a geolocalização em nada serviria, pois 

estando o autor em casa na maior parte 

do dia, pelo menos, a geolocalização não 

demonstraria se ele estava trabalhando 

ou não.” 

 

O caso envolve um banco. Para ela, a 

instituição financeira teria outras 

formas de comprovar se o funcionário 

estava no local ou não, por imagens das 

câmeras de segurança ou por relatórios 

de acessos aos sistemas. 

 

A juíza ainda cita decisão do TRT de 

Santa Catarina que cassou liminar de 

primeira instância por entender que 

“ainda que autorize o ordenamento 

jurídico a realização de prova digital de 

geolocalização, por atingir a esfera da 

vida privada das pessoas, cabe ao juízo 

sopesar a sua real necessidade frente aos 

demais meios de prova 

disponibilizados” (processo nº 

0000658-34.2021.5.12.0000). 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/04/20/justica-usa-
localizacao-de-celular-para-analisar-
direito-a-horas-extras.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Jurídico 

OAB federal diverge de OAB-
SP sobre PIS/Cofins em 
reembolso de escritório de 
advocacia 
 
Decisão do Carf sobre tributação é 
casuística, sem repercussão geral, 
segundo Luiz Gustavo Bichara 
 
Por Beatriz Olivon — Brasília 
20/04/2022 07h00  Atualizado há 3 
horas 

 
O Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (CFOAB) 

considera que a decisão do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) sobre o reembolso de 

escritórios de advocacia não leva 

à tributação desses valores. Ontem, a 

seccional de São Paulo 

da OAB manifestou preocupação com a 

decisão. 

 

A decisão do Carf é uma análise 

casuística, sem repercussão geral, 

segundo Luiz Gustavo Bichara, 

procurador tributário da OAB Nacional, 

e não significa que, de agora em diante, 

qualquer reembolso de despesa será 

considerado receita pelas autoridades 

fiscais. 

 

O tratamento tributário a ser adotado 

em cada caso dependerá da análise dos 

documentos apresentados ao Fisco, 

segundo o advogado Rafael Horn, 

vice-presidente no exercício da 

presidência da OAB Nacional. 

 
Fachada externa do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais — 

Foto: André Corrêa/André 

Corrêa/Senado Federal 

 

Pelas preocupações manifestadas por 

advogados, o CFOAB pretende entrar 

com diligência junto aos órgãos de 

fiscalização tributária (Receita Federal e 

Carf) para aperfeiçoar as regras de 

tributação e garantir segurança 

jurídica, de modo que os escritórios de 

advocacia possam ser ressarcidos das 

despesas pelos clientes sem qualquer 

risco de tributação. 

 

A decisão do Carf autorizou, por cinco 

votos a três, a tributação do reembolso 

de despesa realizado pelo cliente de um 

escritório de advocacia. Para a 3ª Turma 

da Câmara Superior do conselho, o 

ressarcimento configura receita do 

contribuinte e, por isso, deve integrar 

a base de cálculo do PIS/Cofins. O 

reembolso foi entendido como parte 

integrante do preço do serviço prestado 

(nº 19515.003320/2005-62). 

 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/coluna/oab-federal-diverge-
de-oab-sp-sobre-piscofins-em-
reembolso-de-escritorio-de-
advocacia.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Privatização da Eletrobras: 
ministro do TCU avisa que vai 
pedir vista, e governo 
pressiona para agilizar prazo 
 
Ao GLOBO, Vital do Rêgo diz que 
precisa de mais tempo, o que pode 
inviabilizar desestatização neste ano. 
Embate estremece relação entre Guedes 
e Tribunal 

 
Manoel Ventura 
20/04/2022 - 04:30 / Atualizado em 
20/04/2022 - 09:03 
 

Análise de privatização da Eletrobras 

estremece relação entre Guedes e TCU 

Foto: Ueslei Marcellino / Reuters 

 

BRASÍLIA — Após o ministro Vital do 

Rêgo, do Tribunal de Contas da União 

(TCU), ter confirmado que vai pedir 

mais tempo para analisar a última etapa 

do processo que julga a privatização da 

Eletrobras, com o julgamento marcado 

para a tarde desta quarta-feira, o 

governo tenta pressionar para agilizar 

esses prazos. 

 

Vital disse ao GLOBO que pedirá mais 

60 dias para analisar o caso, o prazo 

máximo a que os ministros têm direito. 

E, na avaliação de integrantes do 

governo e do mercado, isso vai 

invibalizar a privatização da Eletrobras 

este ano. 

 

O governo trabalha, agora, nos 

bastidores, para que esse período de 

vista dure no máximo uma semana. 

Alguns ministros da Corte apostavam, 

sob sigilo, em um prazo intermediário, 

de 15 a 30 dias. 

 

E, independentemente do resultado 

final, esse embate estremeceu a relação 

entre o ministro da Economia, Paulo 

Guedes, e os ministros do TCU. 

 

Guedes critica pressão do PT 
 
Enquanto Guedes se queixou 

publicamente de uma suposta 

interferência política no tribunal, 

ministros da Corte reclamam da pressão 

do governo para uma análise célere do 

processo que analisa a última etapa da 

desestatização da maior empresa de 

energia do país. 

 

Nos bastidores do governo, o ministro 

da Economia, Paulo Guedes, critica uma 

suposta pressão do PT junto ao TCU e 

fala de interferência política na corte 

caso o processo não seja julgado no 

tempo necessário para fazer a operação. 

 

Em cerimônia no Palácio do Planalto na 

semana passada, Guedes subiu o tom ao 

afirmar que nenhum candidato pode 

ligar para os ministros do TCU para 

tentar paralisar a capitalização da 

Eletrobras. Essas manifestações 

irritaram ministros do TCU, que 

reclamaram reservadamente da postura 

de Guedes. 

 

Ministros do TCU dizem que não 

receberam ligação de nenhum candidato 

à Presidência e que precisam de tempo 

para analisar o caso. Dizem ainda que o 

governo demorou muito para 

encaminhar os dados da privatização ao 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/eletrobras-ministro-pedira-60-dias-para-analisar-privatizacao-veja-por-que-isso-atrapalha-os-planos-do-governo-25480738
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/eletrobras-ministro-pedira-60-dias-para-analisar-privatizacao-veja-por-que-isso-atrapalha-os-planos-do-governo-25480738
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/o-mundo-em-imagens-nesta-quarta-feira-25481294
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/o-mundo-em-imagens-nesta-quarta-feira-25481294
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TCU e que eventual atraso na análise da 

venda da Eletrobras não será culpa 

exclusiva da corte. 

 

Guedes teve, então, que mandar uma 

série de mensagens a ministros do TCU 

se justificando. Disse que jamais quis 

ofender o TCU e que enalteceu os 

quadros técnicos e de ministros da 

Corte. Também afirmou que nunca teve 

dúvidas sobre os ministros. 

 

Entenda a corrida contra o tempo 
 
O prazo da análise da privatização 

preocupa mais o governo que a decisão 

em si. Técnicos do Ministério da 

Economia e do BNDES afirmam que o 

TCU precisa dar o aval à operação até o 

dia 27 deste mês para que a privatização 

ocorra em maio, sob pena da 

desestatização sequer ocorrer neste 

ano.  

 

Com o aval do TCU até o dia 27, seria o 

tempo tempo necessário para que o 

BNDES faça todo o trâmite e consiga 

realizar a capitalização na B3 e na Bolsa 

de Nova York até o dia 13 de maio. 

 

Caso passe do dia 13 de maio, uma sexta-

feira, não será mais possível, pelas 

regras da Securities Exchange 

Comission, órgão que regula o mercado 

de capitais dos EUA, usar como 

referência na operação o balanço 

financeiro da Eletrobras do último 

trimestre de 2021. 

 

Seria necessário usar o balançoç do 

primeiro trimestre de 2022 o que, na 

prática, empurraria a operação para 

agosto. 

 

Seria assim, uma data muito próxima 

das eleições e com menos apetite no 

mercado de ações. As eleições 

presidenciais costumam ser marcadas 

por forte oscilação no mercado de 

capitais. 

 

A visão de que o prazo limite para a 

privatização é 13 de maio não é 

compartilhada por ministros e técnicos 

do TCU, que afirmam ser possível 

privatizar a empresa em julho ou agosto. 

Para integrantes da Corte, investidores 

interessados no processo colocariam 

dinheiro na capitalização a cinco meses 

ou a três meses das eleições. 

 

Ministros do TCU dizem também que 

usar o balanço do primeiro trimestre de 

2022 seria mais vantajoso porque o 

balanço de 2021 estaria impactado pela 

pandemia de Covid-19, baixando os 

valores dos ativos. 

 

O modelo da privatização prevê 

transformar a companhia em uma 

corporação, sem controlador definido, 

após uma oferta de ações que não será 

acompanhada pela União. Sem 

acompanhar a capitalização, o governo 

tem sua participação diluída para menos 

de 50% e perde o controle das empresas. 

No total, o governo calculou em R$ 67 

bilhões os valores relacionados à 

privatização. 

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

acroeconomia/privatizacao-da-

eletrobras-ministro-do-tcu-avisa-que-

vai-pedir-vista-governo-pressiona-

para-agilizar-prazo-25481029  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Incentivos fiscais alavancam 
projetos da agenda verde 
 
Para 81% dos executivos ouvidos pela 
PwC, estímulo viabilizaria mais 
investimento em preservação ambiental 
e ações de diversidade 
 
Ítalo Bertão Filho, especial para o 
Prática ESG 
20/04/2022 - 04:30 / Atualizado em 
20/04/2022 - 09:57 
 

No Nordeste, incentivos fiscais 

alavancaram a capacidade de geração de 

energia eólica. Foto: Divulgação 

 

RIO — Companhias de diferentes 

segmentos acreditam que incentivos 

fiscais podem fomentar projetos 

sustentáveis e acelerar a adoção 

de agenda ESG. A informação está em 

pesquisa feita pela consultoria PwC e 

divulgada exclusivamente pelo Prática 

ESG. Foram ouvidos 120 executivos de 

setores como indústria, varejo, químico 

e petroquímico, agronegócio e serviços 

financeiros. 

 

Do total, 81% dos entrevistados 

acreditam que incentivos fiscais são 

importantes para a adoção do ESG. Se 

pudessem contar com eles, 

conseguiriam investir, por exemplo, em 

preservação ambiental, projetos de 

combate à vulnerabilidade social e ações 

de diversidade e inclusão. Quase metade 

das empresas ouvidas já possui 

compromissos de descarbonização.  

 

O estudo mostra ainda que mais de dois 

terços são favoráveis aos green 

taxes (impostos verdes) sobre produtos 

e serviços, como uma forma de 

incentivar a redução do impacto 

negativo.  

 

— A “tributação verde” também é 

relevante para reduzir possíveis 

assimetrias de custos entre atividades 

empresariais, já que algumas investem 

mais em processos que reduzem 

impactos negativos ao meio ambiente — 

afirma Durval Portela, sócio da PwC 

Brasil.  

 

Em março, o Ipea constatou que a carga 

tributária média do Brasil, hoje em 33%, 

praticamente se equipara à carga média 

de 17 países desenvolvidos que 

pertencem à Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, o chamado clube 

dos ricos), de 35%. A diferença entre a 

brasileira e a internacional está na 

composição dos tributos. Nos países da 

OCDE, já existem mais de mil tributos 

ambientais, conforme análise da PwC. 

 

— Sobretudo nos países escandinavos, a 

arrecadação decorrente da tributação do 

carbono possibilitou a diminuição das 

alíquotas de imposto de renda — diz 

Portela. 

 

Para o advogado Carlos Adolfo Teixeira 

Duarte, sócio do escritório Teixeira 

Duarte & Castro e diretor da Associação 

Brasileira de Direito Financeiro (ABDF), 

o país tem incentivos à economia verde 

ainda pouco exploradas, como a redução 

de IPTU para quem adota práticas 

verdes em algumas cidades. Ele reitera, 

https://oglobo.globo.com/economia/esg/
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porém, a urgência de se ampliar esse 

tipo de tributação. 

 

— Sem os incentivos fiscais, dificilmente 

vamos atingir as metas da ONU para 

transição energética e carbono zero.  

 

Hoje, todos os estados brasileiros e o 

Distrito Federal isentam de ICMS micro 

e minigeração distribuída de energia 

elétrica, que é a energia gerada pelos 

próprios consumidores. O país alcançou 

10 GW de potência instalada de energia 

solar (há três anos, era 1 GW). 

 

No Nordeste, incentivos fiscais 

alavancaram a capacidade de geração de 

energia eólica. Segundo o Instituto Senai 

de Inovação em Energias Renováveis, a 

região supera até países europeus: a 

potência instalada em parques eólicos 

em terra chega a 3,7 GW, mais que na 

Suécia (2,1 GW) e na Alemanha (1,9 

GW).  

 

Na pauta social, a concessão de 

incentivos anda mais devagar. Tramitam 

no Congresso três projetos de lei que 

buscam viabilizar a contratação de 

mulheres em vulnerabilidade social por 

meio de estímulo fiscal (PLs 1740/2021, 

3414/2019 e 10018/2018). 
 

https://oglobo.globo.com/economia/in
centivos-fiscais-alavancam-projetos-da-
agenda-verde-25479595  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Governo prevê congelamento 
de despesas em 2024 e abre 
caminho para nova mudança 
no teto de gastos 
 
Projeto encaminhado pelo governo ao 
Congresso estima que as despesas 
obrigatórias vão atingir 95% dos gastos 
totais do Executivo em 2024, 
comprimindo ainda mais o espaço para 
custeio da máquina pública 
 
Daniel Weterman, O Estado de S.Paulo 
19 de abril de 2022 | 14h30 
Atualizado 19 de abril de 2022 | 19h42 
 
BRASÍLIA - O presidente eleito em 

outubro só terá o primeiro ano de 

mandato para dar reajuste a servidores 

públicos e aumentar despesas 

obrigatórias do Orçamento, se 

mantidas as regras em vigor do teto de 

gastos, a regra que limita o 

crescimento das despesas à 

inflação.   

 

Conforme os parâmetros do Projeto de 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 

de 2023, encaminhado pelo governo do 

presidente Jair Bolsonaro ao 

Congresso Nacional, as despesas com 

salários e gastos com Previdência 

(chamadas de obrigatórias) vão atingir 

95% dos gastos totais do Executivo em 

2024, comprimindo ainda mais o espaço 

para custeio da máquina pública, que 

inclui pagamento da conta de luz dos 

órgãos públicos, bolsas de iniciação 

científica, fiscalização ambiental, entre 

outros gastos, e investimentos 

(tecnicamente chamadas de 

discricionárias).  

 

A regra do teto de gastos estabelece 

que, quando os gastos obrigatórios 

atingirem esse nível de 95%, o Executivo 

não poderá criar cargos, dar reajuste 

salarial, aprovar uma nova despesa 

obrigatória e nem ampliar os benefícios 

fiscais a setores da economia.  

 

Na prática, a maior parte do Orçamento 

ficaria "congelada", sem possibilidade 

de aumento, em função dos gatilhos de 

contenção de gastos da norma fiscal. 

Atualmente, as despesas obrigatórias 

somam R$ 1,954 trilhão do Orçamento 

primário, que desconsidera a despesa 

com juros, e representam 93% do gasto 

total do governo. 

 

As projeções do Executivo indicam que 

esses gastos, que incluem 

aposentadorias, folha salarial, benefícios 

sociais e toda despesa prevista em lei, 

vão somar R$ 1,759 trilhão em 2023 

(94%) e atingir R$ 1,851 trilhão em 2024 

(95%), quando os gatilhos seriam 

acionados. No projeto da LDO, o 

governo colocou uma reserva de R$ 

11,77 bilhões para reajustes já no ano que 

vem, abrindo caminho para um aumento 

no primeiro ano do próximo mandato. 

 

Pela Constituição, os gatilhos só serão 

acionados se o índice de 95% for 

verificado na aprovação do Orçamento 

pelo Congresso, e não na execução em si, 

o que abre margem para os 

parlamentares cortarem despesas 

obrigatórias, ampliar gastos de emendas 

e escapar do ajuste, como ocorreu nos 

últimos anos. 

 

"Sempre temos como mantra a 

preservação do teto de gastos públicos e 

a responsabilidade fiscal, mas, vamos 

avaliar o impacto disso considerando o 

Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias", disse o presidente 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/orcamento-federal-brasil
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,teto-de-gastos-entenda-como-funciona-qual-a-sua-importancia-e-o-que-esta-em-risco,70003383377
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,teto-de-gastos-entenda-como-funciona-qual-a-sua-importancia-e-o-que-esta-em-risco,70003383377
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,teto-de-gastos-entenda-como-funciona-qual-a-sua-importancia-e-o-que-esta-em-risco,70003383377
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,teto-de-gastos-entenda-como-funciona-qual-a-sua-importancia-e-o-que-esta-em-risco,70003383377
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec-do-teto
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do Senado, Rodrigo 

Pacheco, ao Estadão/Broadcast. 

 

Palácio do Planalt , em Brasília; 

Orçamento deve ficar ainda mais 

comprometido com despesas 

obrigatórias Foto: Dida Sampaio/ 

Estadão 

 

O que especialistas alertam, porém, é 

que, antes de o gasto obrigatório chegar 

a 95%, o governo pode ficar sem espaço 

para despesas básicas da administração 

pública necessárias para o 

funcionamento da máquina e furar o 

teto - ou mexer no limite mais uma vez. 

Uma das possibilidades no radar é 

aproveitar a PEC que estabelece um piso 

para agentes comunitários de saúde, 

com custo de até R$ 4 bilhões por ano, e 

flexibilizar o teto novamente.  

 

"As despesas obrigatórias, ao atingirem 

o limite de 95%, fariam com que o nível 

de gastos discricionários ficasse em um 

patamar insustentável do ponto de vista 

da manutenção das políticas públicas. 

Nesse caso, a pressão por uma mudança 

na regra do teto em si viria antes de os 

gatilhos serem acionados", afirmou o 

diretor da Instituição Fiscal 

Independente (IFI) do 

Senado Daniel Couri, para quem a 

regra dos 95% é "possivelmente inócua". 

 

Desde 2016, o Congresso fez quatro 

grandes alterações no teto: excluiu os 

repasses do pré-sal para Estados e 

municípios do limite; deu aval para o 

orçamento de guerra na pandemia 

de covid-19; mexeu nos gatilhos ao 

estabelecer o subteto de 95% nas 

despesas obrigatórias; e alterou a forma 

de cálculo limitando o pagamento de 

precatórios, no ano passado, 

aumentando a folga para gastos de 

interesse eleitoral. 

 

Neste ano, os parlamentares articulam a 

aprovação de uma série de novas 

despesas obrigatórias, pacote que pode 

custar R$ 25,5 bilhões. "Dependendo 

das despesas discricionárias, dá para 

manter o Orçamento, o problema é a 

criação de novas despesas obrigatórias 

que estão sendo discutidas. É possível 

que isso crie problemas para o 

funcionamento da máquina e uma nova 

mexida no teto ocorra ainda este ano", 

disse o diretor da Consultoria de 

Orçamento da Câmara, Wagner 

Primo Júnior.  

 

Ao apresentar o parecer do Orçamento 

de 2022 no Congresso, o 

deputado Hugo Leal (PSD-

RJ) propôs uma revisão no teto a cada 

quatro anos no início de cada mandato 

presidencial. Para isso, a Constituição 

deveria ser novamente alterada. "Mudar 

o teto é inevitável, mas acredito que isso 

ficará para o próximo mandato. 

Ninguém conseguiria fazer agora", 

afirmou o parlamentar à reportagem. 

 

Hugo Leal defende excluir as despesas 

com saúde e educação da limitação. 

Juntas, as duas áreas somam R$ 280 

bilhões, dos quais apenas R$ 40 bilhões 

são despesas não obrigatórias. "Com um 

orçamento de R$ 4 trilhões, não é 

possível conviver com as despesas 

discricionárias nesse valor", disse. 

 

Enquanto as despesas obrigatórias 

crescem, o espaço para investimentos 

federais neste ano é de R$ 43,5 bilhões, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/senado-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rodrigo-pacheco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rodrigo-pacheco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/instituicao-fiscal-independente
https://tudo-sobre.estadao.com.br/instituicao-fiscal-independente
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/daniel-couri-e-indicado-a-diretoria-da-instituicao-fiscal-independente-ifi/
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
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o menor da história. Para o 

economista Raul Velloso, a tendência 

é que o apetite do governo eleito em 

outubro esteja mais concentrado em dar 

reajustes e ampliar benefícios do que 

alavancar as obras no país. 

 

"No Brasil, a pressão é tudo em cima de 

gasto corrente, e não do investimento. O 

gasto previdenciário sozinho está 

disparando há vários anos de maneira 

chocante. Estamos na armadilha do 

crescimento baixo", disse o economista, 

que defende a revogação do teto e uma 

nova regra com base em um limite para 

o endividamento público.  

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,governo-congelamento-teto-
de-gastos,70004042764  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Dados positivos levam bancos 
e FMI a elevar as previsões 
para o PIB do Brasil; entenda 
os motivos 
 
Vendas mais aquecidas no comércio, 
liberação do FGTS e alta dos preços de 
produtos agrícolas e minerais dão 
fôlego à economia 

 
Renée Pereira e André Jankavski, O 
Estado de S.Paulo 
20 de abril de 2022 | 05h00 

 
Uma série de dados positivos, como alta 

nas vendas do varejo, aumento no preço 

das commodities e liberação do FGTS, 

tem levado bancos, consultorias e 

instituições como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) a revisar para 

cima a previsão de crescimento da 

economia brasileira neste ano. No caso 

das previsões do FMI, divulgadas ontem, 

o Brasil deverá crescer 0,8% (a 

expectativa anterior era de 0,3%), ante 

crescimento mundial de 3,6% (4,4% 

antes). 

 

O conflito 

entre Rússia e Ucrânia explica tanto a 

revisão para cima do crescimento de 

alguns países, como o Brasil, quanto a 

queda do avanço mundial. A alta no 

preço das commodities pressiona a 

economia, sobretudo a da Europa, mas 

dá algum fôlego para países 

exportadores de grãos. 

 

Para se ter uma ideia, 

as exportações brasileiras 

do agronegócio tiveram o maior valor 

para o mês março da história, a US$ 

14,53 bilhões, alta de 29,4% em relação 

ao mesmo período do ano passado. O 

principal motivo foi o aumento de 27,6% 

nos preços praticados, segundo 

o Ministério da Agricultura. 

 

No mercado interno, as vendas 

no varejo em fevereiro, por exemplo, 

tiveram alta de 1,1%, de acordo com 

o IBGE, acima das expectativas do 

mercado. Já em serviços, apesar da 

queda de 0,2% em fevereiro, os analistas 

ainda veem perspectiva positiva. “O 

setor de serviços está voltando a ir bem 

com o avanço da vacinação, e as pessoas 

estão se sentindo estimuladas a 

consumir fora de casa”, diz Claudio 

Considera, pesquisador associado do 

FGV-Ibre. 

 

A alta no preço das commodities 

pressiona a economia, sobretudo a da 

Europa, mas dá algum fôlego para países 

exportadores de grãos  Foto: Wenderson 

Araujo/CNA/Triluz 

 

O peso dos juros 
 
Existe, porém, a avaliação entre os 

economistas de que essa melhora nos 

números poderá perder fôlego. “A partir 

do meio do ano, vemos uma contração 

maior da economia brasileira por causa 

do ciclo de alta dos juros”, diz o 

economista-chefe do C6 Bank, Felipe 

Salles. A instituição reviu de 0,5% para 

1,5% o PIB deste ano, mas o de 2023 foi 

mantido em 0,5%. No caso do FMI, a 

projeção para o ano que vem foi reduzida 

de 1,6% para 1,4%. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgts-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico
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18 

 

Salles afirma que, no curto prazo, as 

notícias permitem estimar um PIB um 

pouco maior. “O conjunto de algumas 

boas notícias permitiu essa revisão. Por 

exemplo, os reservatórios tiveram 

melhora e isso significa custo menor da 

energia para as empresas. Tudo isso 

junto contribui para a melhora da 

atividade. Mas ainda está muito aquém 

do desejado,” afirma. 

 

A consultoria MB Associados também 

está em processo de revisão de seus 

números. A expectativa é de que o 

crescimento mude de zero para algo 

entre 0,5% e 1% no ano. Isso, no entanto, 

não quer dizer que as notícias devem ser 

tão positivas lá na frente. 

 

O problema, diz o economista-chefe da 

MB, Sérgio Vale, ficará para 2023. Isso 

porque parte do crescimento deste ano 

também está sendo motivada pelo 

“pacote de bondades” adotado pelo 

governo, de olho na campanha de 

reeleição do presidente Jair 

Bolsonaro, como a liberação do saque 

emergencial do FGTS, a liberação 

do Auxílio Brasil e o aumento dos 

salários do funcionalismo. 

 

“Ter algum crescimento é algo para se 

comemorar, mas é muito aquém do que 

poderíamos”, diz ele. Pelos dados do 

FMI, o México deve crescer 2% neste 

ano, enquanto África do 

Sul e Índia devem avançar 1,9% e 

8,2%, respectivamente. 

 

O economista do Itaú Unibanco, Luka 

Barbosa, diz que neste ano, dos três 

motores de crescimento do PIB, dois 

têm trajetória positiva, como o preço das 

commodities e o estímulo fiscal feito 

pelo governo. No ano que vem, as 

incertezas são maiores. “Há expectativa 

de arrefecimento do preço das 

commodities, os juros ainda 

continuarão altos e não deverá haver 

estímulo fiscal.” Por isso, as projeções 

para este ano foram revistas de 0,2% 

para 1% e para 2023, de 0,5% para 0,2%. 

 

Para Celso Toledo, sócio da consultoria 

LCA, as previsões para este ano 

melhoraram diante de pequenos 

suspiros de boas notícias, mas o futuro 

ainda é complicado. “Creio que ninguém 

tenha mudado o cenário de crescimento 

medíocre a perder de vista” afirma 

Toledo. 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,dados-positivos-bancos-fmi-
elevar-previsoes-pib-
brasil,70004043230  
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Economia 

Defasagem da tabela do IR 
com Bolsonaro é a maior 
desde o início do Plano Real 
 
Em três anos e três meses de mandato, 
ela chega a 24% 

 
19.abr.2022 às 19h51Atualizado: 
19.abr.2022 às 20h55 
Alexa Salomão 
SÃO PAULO 
 
A defasagem da tabela do IR (Imposto 

de Renda da Pessoa Física) no governo 

de Jair Bolsonaro (PL) atingiu um pico 

na série histórica iniciada em 1996. Em 

três anos e três meses, até março de 

2022, a defasagem durante a atual 

gestão alcançou 24%. 

 

Até o momento, nenhum outro 

presidente acumulou tal defasagem em 

um único mandato desde a implantação 

do Plano Real e da mudança no cálculo 

da tabela, a partir de janeiro de 1996. 

Antes, nos anos de inflação 

descontrolada, a tabela sofria reajuste 

automático por um indexador, a Ufir 

(Unidade Fiscal de Referência). 

 

 
Leão do Imposto de Renda IR 2022 

- Catarina Pignato 

 

O levantamento foi realizado pelo 

Sindifisco Nacional e mede a defasagem 

por mandato presidencial considerando 

o IPCA, índice oficial de inflação medido 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). 

 

A tabela é usada para o cálculo do 

desconto do Imposto de Renda de 

trabalhadores, aposentados e demais 

contribuintes. Nela, há as faixas de 

rendimento usadas para base de cálculo, 

com a respectiva alíquota e parcela a 

deduzir. Na prática, quando ela não é 

reajustada conforme a inflação avança, 

brasileiros pagam mais imposto e o 

número de contribuintes isentos 

diminui, ampliando a população 

tributada. 

 

Hoje, quem tem renda de R$ 2.000, por 

exemplo, é tributado na fonte na faixa de 

7,5%. Porém, caso a tabela fosse 

reajustada conforme a proposta de 

reforma do IR, que está parada no 

Congresso, essa pessoa seria isenta. 

 

De modo semelhante, alguém com renda 

de R$ 3.000 passaria a ser tributado em 

7,5%, em vez dos 15% que incidem 

atualmente. Com isso, o imposto a pagar 

cairia de R$ 95,20 para R$ 37,50, 

segundo cálculos do Sindifisco. 

 

Promover a correção da tabela do IR foi 

um compromisso assumido por 

Bolsonaro durante a campanha eleitoral 

de 2018, não concretizado até o 

momento. Nas últimas semanas, tanto o 

presidente como o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, retomaram o 

tema, ventilando a possibilidade de fazer 

a correção ainda em 2022. 

 

Em recente entrevista à CNN, Bolsonaro 

disse que já está em estudo na equipe 

econômica uma correção da tabela em 

"percentual bastante elevado". O 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/alexa-salomao.shtml
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governo tem a alternativa de apresentar 

a correção da tabela em uma medida 

provisória. 

 

Se ela não ocorrer, a defasagem nos 

quatro anos de mandato de Bolsonaro 

pode chegar a 28%. A projeção considera 

a estimativa de que neste ano a inflação 

tende a acumular uma alta de 6,86%, 

segundo a média de projeções dos 

analistas de mercado financeiro. No 

entanto, a área de análise de algumas 

instituições já estima inflação em 7% ou 

até 8%. 

 

As maiores defasagens até então haviam 

sido registradas no primeiro e no 

segundo mandatos de Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB). Havia um 

argumento monetário naquele momento 

para segurar a correção. No final dos 

anos 1990, a equipe econômica 

trabalhou para evitar a indexação de 

preços, que colocaria em risco a 

estabilidade do Plano Real logo na sua 

largada. 

 

No primeiro mandato, a defasagem ficou 

em 17,19%. No final do segundo 

mandato, em 2002, já sob a influência 

da campanha eleitoral, o governo FHC 

fez uma correção parcial na tabela, e 

terminou aquela última gestão com uma 

defasagem de 18,99%. 

 

Em seu primeiro mandato, Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) não fez reajuste. A 

defasagem naqueles quatro ficou em 

7,92%. No entanto, entre 2007 e 2014, a 

gestão petista recorreu a uma lei para 

fazer um reajuste fixo anual de 4,5% na 

tabela do IR. 

 

Por conta desse expediente, a defasagem 

no segundo mandato de Lula ficou em 

2,48%, a menor da série para um 

mandato presidencial. No primeiro 

mandato de Dilma Rousseff (PT), ela foi 

de 6,53%. Até o impeachment, em 2016, 

a defasagem no segundo mandato de 

Dilma totalizou 4,80%. O último 

reajuste da tabela ocorreu em abril de 

2015. 

 

O presidente Michel Temer também 

optou por não reajustar a tabela. Na sua 

gestão, a defasagem totalizou 13,52%. 

 

Somando as defasagens de dois 

mandatos consecutivos, no caso dos 

presidentes que se reelegeram, FHC 

prevalece como o recordista de perdas 

para os contribuintes. Em seus oito anos 

de governo, a defasagem chegou a 

39,44%. 

 

No caso de Lula, a defasagem ficou em 

10,6% no acumulado de suas duas 

gestões. Do primeiro mandato até o 

impeachment, as gestões de Dilma 

acumularam defasagem de 11,6%. 

 

Considerando a falta de reajuste da 

tabela em todos os governos, desde a 

data da mudança em janeiro de 1996 

até março de 2022, a defasagem na 

correção da tabela totaliza 142%. 

 

A inflação de cada período faz uma 

grande diferença no cálculo da 

defasagem. Quanto mais alta for a 

inflação, maior será a defasagem. Entre 

tributaristas, o congelamento da tabela 

sempre foi visto como uma estratégia 

política. Não corrigir, na prática, 

significa elevar a tributação sem 

enfrentar o desgaste de promover uma 

aumento no imposto. 

 

O projeto de lei da Reforma do IR, o PL 

2.337 de 2021, defendido pelo ministro 

Paulo Guedes, previa a correção da 

tabela. A proposta tinha itens polêmicos, 

como a taxação de lucros e dividendos. O 

texto, na falta de acordo, está parado na 

Câmara. 
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Segundo estimativa do Sindifisco 

Nacional, com R$ 10 bilhões, o governo 

poderia ajustar a tabela para os mesmos 

valores constantes previstos no projeto 

de lei, já a partir de 1º de julho deste ano. 

Pelas simulações, mais de 16 milhões de 

assalariados ficariam isentos. Mais de 

30 milhões de contribuintes teriam um 

alívio no pagamento do tributo. 

 

A mudança, que apareceria na 

declaração de 2023, já seria sentida no 

contracheque neste ano, pois o valor 

recolhido na fonte já seria menor. 

Politicamente, a correção da tabela, a 

essa altura do ano, seria interpretada 

não como uma política econômica, 

mas uma estratégia para conquistar 

votos. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/defasagem-da-tabela-do-ir-
com-bolsonaro-e-a-maior-desde-o-
inicio-do-plano-real.shtml  
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Mais da metade da população 
corta consumo devido à 
inflação, diz pesquisa 
 
Brasileiros têm eliminado gastos com 
TV por assinatura, refeições fora de 
casa, eletrônicos e combustíveis 

 
19.abr.2022 às 23h15 
Fábio Pupo 
BRASÍLIA 
 
A escalada dos preços fez o guardador 

de carros Rosenilton de Souza Borges, 

38, mudar hábitos de consumo e cortar 

uma série de despesas. Ele diz que 

passou a deixar o automóvel na garagem 

para ir ao trabalho de ônibus, cortou a 

internet de casa e ainda substituiu a 

carne vermelha por frango e ovos. 

 

"O carro só ligo de vez em quando para 

não perder a bateria", afirma. 

"Na alimentação, o que mais pesou foi 

carne e óleo. Leite eu nem compro mais", 

diz ele, que trabalha na região central de 

Brasília e vive em casa com a mulher e 

três filhos entre 12 e 17 anos. 

 

Assim como Borges, mais da metade da 

população cortou despesas nos últimos 

seis meses diante dos preços em alta, de 

acordo com pesquisa encomendada pela 

CNI (Confederação Nacional da 

Indústria) à FSB Pesquisa. 

 

Pelo levantamento, 54% das pessoas 

consideram estar em situação financeira 

muito afetada pela inflação e 64% 

cortaram o consumo de bens ou serviços 

nos últimos seis meses devido ao 

aumento de preços. 

 
Campanha Bolsocaro faz cartazes 

emulando anúncios de supermercado 

para criticar alta de preços de alimento e 

gás no governo Bolsonaro. 

- 02.mar.2021-Marlene 

Bergamo/Folhapress 

 

Os mais pobres são ainda mais afetados. 

Nas famílias com renda de até um 

salário mínimo, 63% dizem estar sendo 

muito afetadas pela elevação dos preços 

e 67% dizem ter cortado o consumo de 

bens ou serviços. 

 

No recorte por produtos eliminados, 

encabeçam a lista itens não essenciais. 

Cerca de um terço dos 

entrevistados deixou de 

comprar materiais de construção (34% 

do total) e de ter TV por assinatura 

(29%) nos últimos seis meses. 

 

Além disso, mais de um quinto das 

pessoas deixaram de consumir refeições 

fora de casa (24%) e de comprar 

eletrodomésticos ou eletroeletrônicos 

(23%). 

 

A elevação de preços de combustíveis 

também tem levado a tanques mais 

secos. Quase um sexto (ou 15%) da 

população eliminou o consumo de 

gasolina, álcool ou diesel após a 

disparada do preço do petróleo em meio 

à guerra da Ucrânia. 

 

Marcelo Azevedo, gerente de análise 

econômica da CNI, afirma que a inflação 

tira o poder de compra da população, 
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diminui o consumo e afeta o resultado 

das empresas —gerando problemas em 

toda a economia. 

 

"Com essa elevação dos preços, a gente 

vê uma queda no poder de compra das 

famílias muito significativo. A gente vê a 

taxa de emprego caindo, mas o 

rendimento real não acompanhando 

esse movimento", afirma. 

 

"É um perde-perde, porque o consumo é 

o grande motor da atividade. Então não 

tem ganhadores nessa história, a 

economia toda trava", afirma. 

 
Segundo ele, os dados mostram que os 

bens mais eliminados até agora são 

aqueles cujo consumo pode ser adiado. 

Mesmo assim, os resultados mostram 

que parte da população está em um 

cenário mais grave por cortar alimentos 

do cardápio. 

 

Azevedo afirma que há sinais de 

arrefecimento nos problemas de 

fornecimento de matérias-primas –algo 

que permeou toda a crise da Covid-19 

devido à interrupção das cadeias globais 

(por causa do fechamento de fábricas e 

outras atividades) e diminuiu os 

estoques de produtos. 

 

Apesar disso, diz ele, a gradual 

normalização da cadeia pode vir em um 

momento em que as pessoas não tenham 

dinheiro para comprar. "Ao mesmo 

tempo em que há um começo de alívio 

no fornecimento de matérias-primas, 

fica mais evidente que começa a ter 

problemas na hora das vendas", afirma. 

 

Outro ponto de preocupação é a 

expectativa da população de que a 

inflação vai permanecer alta, o que 

também adiciona limitações às 

intenções de compras. Quase metade 

(43%) da população acha que o preço de 

bens e serviços vai continuar subindo 

muito nos próximos meses. 

 

Em março, a inflação medida pelo IPCA 

(Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo) em 12 meses 

chegou a 10,54%. Ao permanecer em 

dois dígitos, o IPCA continua distante da 

meta de inflação perseguida pelo BC 

(Banco Central). O centro da medida de 

referência neste ano é de 3,50%. O teto é 

de 5%. 

 

Segundo pesquisa Datafolha do final de 

março, 1 de cada 4 brasileiros afirma que 

a quantidade de comida disponível foi 

inferior à necessária para alimentar a 

família nos últimos meses. 

 

Quanto mais pobre, mais a inflação de 

alimentos é percebida, pois habitação e 

comida consomem a maior parte da 

renda. Segundo estratificação do 

Datafolha, 53% das casas brasileiras 

atravessam o mês com menos de dois 

salários mínimos (R$ 2.424). Nelas, 35% 

acusaram falta de alimentos. 

 

Levantamento da Rede Penssan ao final 

de 2020 (antes da disparada dos 

alimentos no ano passado e agora) 

mostrava que mais da metade (55%) dos 

brasileiros sofria de algum tipo de 

insegurança alimentar (grave, moderada 

ou leve). 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/mais-da-metade-da-
populacao-corta-consumo-devido-a-
inflacao-diz-pesquisa.shtml  
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STJ aplica multa por manejo 
de recurso incabível para 
fugir da Súmula 7 
 
20 de abril de 2022, 7h51 
Por Danilo Vital 
 
O manejo deliberadamente incorreto de 

recurso sabidamente incabível 

unicamente por estratégia processual 

gera incidência da multa prevista no 

artigo 1.021, páragrafo 4º do Código de 

Processo Civil. 

 

Acórdão de RMS decidido em 

segundo grau só poderia ser atacado no 

Superior Tribunal de Justiça por meio de 

recurso especial 
U.Dettmar/STJ 

 

Com esse entendimento, a 2ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça decidiu 

multar a autora de uma ação que 

recorreu à corte para sustentar o 

cabimento de um recurso em mandado 

de segurança ajuizado para atacar o 

acórdão de outro recurso em mandado 

de segurança. 

 

O caso trata de uma estudante que 

ajuizou mandado de segurança contra 

ato do reitor da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, por indeferir 

pedido de abono de faltas. 

 

Ela perdeu aulas devido ao atraso e 

posterior cancelamento de um voo 

internacional. Como consequência, foi 

reprovada em uma das disciplinas do 

curso de especialização em psicologia 

organizacional e do trabalho. 

 

O processo foi ajuizado no primeiro 

grau, onde a segurança foi concedida. Na 

apelação, o Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região deu provimento ao recurso 

para denegar a segurança, por entender 

que a recusa do abono foi legítima. 

 

Caberia à estudante levar o caso ao STJ 

como recurso. O problema é que para 

reformar a decisão do TRF-3, o STJ 

fatalmente teria de analisar fatos e 

provas para saber se o indeferimento do 

abono das faltas foi abusivo. E essa 

medida é vedada pela Súmula 7. 

 

Para escapar dessa barreira, a estudante 

deliberadamente ajuizou um segundo 

recurso em mandado de segurança. 

Relator, o ministro Og Fernandes não 

conheceu do recurso. 

 

Na monocrática, explicou que o manejo 

de recurso ordinário ao STJ pressupõe 

que a decisão atacada tenha sido 

proferida em juízo originário. Ou seja, se 

o TRF-3 já analisou o mandado de 

segurança em grau recursal, não cabe 

nova apelação ao STJ. 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-20/stj-aplica-multa-recurso-incabivel-fugir-sumula#author
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Relator, Ministro Og Fernandes aplicou 

multa à parte pela interposição de 

agravo interno manifestamente 

incabível 
STJ 

 

A estudante então interpôs agravo 

interno. Explicou que manejou o recurso 

ordinário especificamente para evitar a 

incidência da Súmula 7 e pediu a 

aplicação do princípio da fungibilidade 

recursal. 

 

O uso da fungibilidade é incentivada 

pelo Código de Processo Civil de 2015, 

em hipóteses em que a parte, por erro 

justificado e sem má-fé, a parte tenha 

ajuizado um recurso incabível de 

maneira errônea. Nesse caso, o 

Judiciário pode conhecer e julgar o 

recurso mesmo assim. 

 

Ao julgar o agravo, o ministro Og 

Fernandes destacou que, nem com a 

fungibilidade, o RMS poderia ser 

julgado, pois levaria à aplicação da 

Súmula 7. 

 

Classificou a interposição como erro 

grosseiro e destacou que a competência 

do STJ é determinada pela Constituição 

e suas leis, sem se sujeitar às estratégias 

processuais das partes. 

 

“Seria tolerável o mero equívoco, por 

inabilidade do patrono. O manejo 

deliberadamente incorreto de recurso 

sabidamente incabível unicamente por 

estratégia processual, porém, agrava as 

circunstâncias”, pontuou o ministro Og 

Fernandes. 

 

Com isso, fixou a multa prevista no 

artigo 1.021, parágrafo 4º do CPC em 1% 

sobre o valor da causa. A votação na 2ª 

Turma foi unânime. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

RMS 66.905 

 

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

20/stj-aplica-multa-recurso-incabivel-

fugir-sumula   
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Dosimetria no Direito 
Comparado é tema de 
seminário do CNJ nesta quarta 
 
20 de abril de 2022, 9h24 
 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

promoverá nesta quarta-feira (20/4), 

das 9h30 às 12h, o seminário 

"Dosimetria no Direito Comparado". 

Com transmissão ao vivo pelo canal 

oficial do CNJ no YouTube, o evento 

contará com a participação de 

magistrados brasileiros e estrangeiros 

para discutir os diversos aspectos da 

dosimetria da pena. 

 

Evento do CNJ contará com a 

participação de magistrados do Brasil e 

do exterior 
CNJ 

 

A abertura do evento será feita pelo 

presidente do Supremo Tribunal Federal 

e do CNJ, ministro Luiz Fux, e pela 

corregedora nacional de Justiça, 

ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

uma das coordenadoras do grupo de 

trabalho criado para elaborar as 

diretrizes para a dosimetria da pena nos 

processos criminais. 

 

Marcado para as 10h, o primeiro painel 

tratará dos parâmetros de definição das 

penas na Justiça Criminal nos Estados 

Unidos, com apresentação do professor 

da Harvard Law School e membro do 

Departamento de Justiça dos 

EUA Jonathan J. Wroblewski, além 

do juiz federal que atua como presidente 

do tribunal para o distrito sul do 

Texas, Ricardo Hinojosa. 

 

Para discutir a dosimetria na Itália, o 

painel contará com apresentação do 

juiz Galileo D’Agostino, que exerce as 

funções de conselheiro do Tribunal de 

Roma na área criminal e de vice-

secretário-geral da União Internacional 

de Magistrados. O ministro Rogerio 

Schietti Cruz, do Superior Tribunal de 

Justiça, presidirá o painel. 

 

A desembargadora federal Katia 

Amaral Jangutta, do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

conduzirá, a partir das 11h, um diálogo 

que contará com a participação do juiz 

auxiliar da Presidência do 

CNJ Anderson de Paiva Gabriel; do 

juiz instrutor no Supremo Tribunal 

Federal Etiene Coelho Martins; e da 

juíza auxiliar da presidência do Tribunal 

Superior Eleitoral Flávia da Costa 

Viana. 

 

O encerramento será feito pelo 

ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, do STJ, e coordenador do GT 

Dosimetria, e pelo juiz federal Valter 

Shuenquener, secretário-geral do 

CNJ. Com informações da assessoria de 

imprensa do CNJ. 

  
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
20/dosimetria-direito-comparado-
tema-seminario-cnj  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.youtube.com/watch?v=22UefI_Hyvw
https://www.youtube.com/watch?v=22UefI_Hyvw
https://www.conjur.com.br/2022-abr-20/dosimetria-direito-comparado-tema-seminario-cnj
https://www.conjur.com.br/2022-abr-20/dosimetria-direito-comparado-tema-seminario-cnj
https://www.conjur.com.br/2022-abr-20/dosimetria-direito-comparado-tema-seminario-cnj


27 

 

 

STJ mantém condenação do 
ex-ministro José Dirceu e de 
outros réus da "lava jato" 
 
20 de abril de 2022, 8h44 
 
Por impossibilidade de reanálise dos 

fatos, a 5ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça confirmou decisão 

monocrática do desembargador 

convocado Leopoldo de Arruda Raposo 

e manteve a condenação do ex-ministro 

José Dirceu e de outros réus no âmbito 

da operação "lava jato", em processo que 

apurou condutas ilícitas de empresas 

privadas, agentes políticos, funcionários 

públicos e integrantes da Petrobras. 

 

Dirceu havia sido condenado pelo 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF-4) à pena de 27 anos e quatro 

meses de prisão, em regime inicial 

fechado, pelos crimes de associação 

criminosa, corrupção ativa e lavagem de 

dinheiro. 

 

Apesar de manter as condenações, o 

desembargador Leopoldo Raposo 

reduziu a pena total do ex-ministro para 

27 anos e um mês de reclusão, também 

em regime inicial fechado, por 

considerar que foi indevida a valoração 

negativa das circunstâncias do crime de 

lavagem de dinheiro. 

 

Acusação de influência política 

 

De acordo com o Ministério Público 

Federal, José Dirceu teria utilizado sua 

influência política para indicar e manter 

pessoas na Petrobras — recebendo, em 

troca, valores indevidos sobre os 

contratos celebrados entre a estatal e a 

Engevix. 

 

No agravo regimental interposto contra 

a decisão monocrática do 

desembargador convocado, a defesa do 

ex-ministro, entre outros argumentos, 

alegou inépcia da denúncia, por não ter 

descrito com detalhes em que 

circunstâncias ocorreram os delitos 

imputados a ele. 

 

A defesa também sustentou que a 

condenação nas instâncias ordinárias foi 

pautada em meros indícios, o que 

violaria o princípio da presunção de 

inocência. 

 

Sem rejulgamento 

 

O desembargador convocado Jesuíno 

Rissato — que substituiu o 

desembargador Leopoldo de Arruda na 

relatoria do recurso especial, após o fim 

de sua atuação no STJ — destacou que, 

ao confirmar a condenação, o TRF-4 

reforçou que a denúncia trouxe 

elementos suficientes para embasar as 

acusações e propiciar o pleno exercício 

do direito de defesa. 

 

Em relação à condenação nas instâncias 

ordinárias, Jesuíno Rissato ressaltou 

que a formação da culpa dos réus se deu 

por meio de extensa análise dos 

elementos de convicção colhidos 

durante a instrução probatória, em 

especial após a avaliação do depoimento 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
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dos colaboradores e das provas 

documentais, a exemplo de notas fiscais, 

transferências bancárias e dados 

telefônicos. 

 

"Por certo que a análise do malferimento 

aos artigos 155, 156 e 386 do Código de 

Processo Penal, ao menos sob a 

perspectiva apresentada pela defesa, 

exigiria profundas indagações sobre o 

valor probatório de cada um dos 

elementos de convicção utilizados pelas 

instâncias inferiores, soberanas na 

análise probatória, o que implica em 

verdadeiro rejulgamento da causa, juízo 

cognitivo cuja verticalidade escapa os 

estritos limites constitucionalmente 

atribuídos ao recurso especial", afirmou 

o relator. 

 

Em seu voto, o desembargador 

convocado ainda lembrou que, segundo 

documentos juntados aos autos, o ex-

ministro teria recebido mais de R$ 15 

milhões a título de propina e lavado mais 

de R$ 10 milhões — elementos que, ao 

lado das demais circunstâncias dos 

autos, justificam maior grau de 

reprovabilidade da conduta. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do Superior Tribunal de Justiça. 

 

REsp 1.774.165 

 
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
20/stj-mantem-condenacao-jose-
dirceu-outros-reus-lava-jato  
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STJ nega condenação de 
empresas por queima da 
palha de cana-de-açúcar 
 
1ª turma rejeitou recurso do MP/GO. 
 
terça-feira, 19 de abril de 2022 
 
Nesta terça-feira, 19, a 1ª turma do STJ 

rejeitou recurso do MP/GO em ação 

civil pública movida contra empresas 

agrícolas. O parquet pretendia os réus 

se abstivessem da prática de queima da 

palha de cana-de-açúcar por danos ao 

meio ambiente. A decisão foi unânime, 

prevalecendo voto do relator, ministro 

Benedito Gonçalves. 

 

 
STJ nega condenação de empresas por 

queima da palha de cana-de-

açúcar.(Imagem: Alf 

Ribeiro/Folhapress) 

 

O MP/GO recorre em ação civil pública 

que move contra empresas agrícolas, 

visando a sua condenação em se abster 

da prática de "queima da palha de cana-

de-açúcar" para cultivo e colheita dos 

canaviais, o que resultou em resíduos e 

danos ao meio ambiente. 

 

Em primeiro grau o pedido foi julgado 

procedente, mas o TJ/GO reformou a 

sentença por entender que, embora 

lesiva ao meio ambiente e à saúde 

pública, a queima controlada da palha 

da cana-de-açúcar, desde que 

expressamente autorizada pelos órgãos 

ambientais competentes, como na 

hipótese, não é ilegal. 

 

O caso começou a ser analisado em 

fevereiro, mas na ocasião o julgamento 

foi suspenso por pedido de vista da 

ministra Regina Helena Costa. 

 

Em seu voto durante a sessão anterior, 

o relator, ministro Benedito Gonçalves, 

rejeitou as preliminares pois o parquet 

se limitou a afirmar de forma genérica a 

ofensa ao art. 535 do CPC sem 

demonstrar qual questão de Direito não 

foi abordada no acórdão. Assim, aplicou 

a Súmula 284. 

 

No tocante à ofensa ao art. 326, o 

ministro considerou que não apresenta 

comando capaz de autorizar, por si só, a 

inversão do ônus da prova ao réu, como 

pretende o recorrente. 

 

Ao analisar o mérito, o ministro 

ressaltou jurisprudência da Corte que 

afirma que, ainda que se entenda que é 

possível a administração pública 

autorizar a queima da palha de cana-de-

açúcar em atividade agroindustrial, a 

permissão deve ser específica, 

precedida de estudo de impacto 

ambiental e licenciamento, com 

medidas que viabilizem amenizar os 

danos ao meio ambiente. 

 

"Novo exame da regularidade da 

autorização da queima controlada da 

palha de cana-de-açúcar, tal como 

pretendido, impõe inequivocamente o 

reexame do contexto fático probatório 

dos autos, que encontra redação da 

Súmula 7." 

 

Assim, conheceu parcialmente do 

recurso e, nessa extensão, negou 

provimento. 

https://www.migalhas.com.br/quentes/360270/stj-comeca-a-julgar-pratica-de-queima-da-palha-de-cana-de-acucar
https://www.migalhas.com.br/quentes/360270/stj-comeca-a-julgar-pratica-de-queima-da-palha-de-cana-de-acucar
https://www.migalhas.com.br/
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Na sessão de hoje, a ministra Regina 

Helena, em voto-vista, acompanhou o 

relator. A decisão foi unânime. 

 

 Processo: REsp 1.443.290 

 

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

/364266/stj-nega-condenacao-de-
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PGR busca proteger e garantir 
direitos das populações 
indígenas 
 
Trabalho de Augusto Aras inclui 
manifestações em ações em curso no 
STF e articulação para adoção de 
providências em casos de conflitos. 
 
terça-feira, 19 de abril de 2022 
 
A defesa dos direitos das populações 

indígenas recebeu especial atenção do 

PGR, Augusto Aras, nos últimos dois 

anos. Foram dezenas de manifestações 

enviadas ao STF em ações cíveis com o 

propósito de assegurar a posse de 

territórios tradicionais, o acesso à 

saúde e a garantia de serem 

adequadamente ouvidos em processos 

de interesse das comunidades, entre 

outras frentes. 

 

Fora dos processos judiciais, o chefe do 

MP atuou na interlocução para a adoção 

de providências como a que levou à 

apreensão de uma balsa que tentou 

invadir o território Xipaya, no sul do 

Pará, no último sábado, 16.  

 

 
A defesa dos direitos das populações 

indígenas recebeu especial atenção do 

procurador-geral da República, 

Augusto Aras.(Imagem: Pedro 

Ladeira/Folhapress) 

 

Um dos temas de maior importância 

para os indígenas - a discussão 

referente à tese do marco temporal - foi 

objeto do envio de memoriais aos 

ministros e de sustentação oral do PGR. 

O julgamento do RE 1.017.365/SC, que 

discute o tema, foi iniciado em 

setembro de 2021, no STF, e foi 

suspenso após pedido de vista do 

ministro Alexandre de Moraes. 

 

Augusto Aras se manifestou de forma 

contrária à aplicação da tese no caso 

concreto, frisando que a obrigação do 

Estado na proteção aos indígenas não 

está atrelada ao fim de um processo 

demarcatório. Pontuou, ainda, que o 

art. 231 da CF/88 garante aos povos 

indígenas direitos originários sobre as 

terras de ocupação tradicional. 

 

"Não se pode inviabilizar a proteção 

aos nossos ancestrais que nos legaram 

o país", asseverou o PGR.  

 

Violação de liminares 

 

Em outro caso, o Augusto Aras 

apresentou contestação e interpôs 

agravo interno na reclamação 

51.788/SC para assegurar medidas de 

proteção territorial e finalizar o 

processo administrativo demarcatório 

relativos à terra indígena Morro dos 

Cavalos, em Santa Catarina. 

 

Ainda nesse tema, o PGR tem se 

manifestado nas reclamações propostas 

por comunidades indígenas e outros 

colegitimados, sob o argumento de 

violação de liminares proferidas pelo 

ministro Edson Fachin, no RE 

1.107.365. As decisões foram no sentido 

da impossibilidade da execução de 

medidas de reintegração de posse 

contrárias aos indígenas, durante a 

pandemia de covid-19. 

 

https://www.migalhas.com.br/
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A suspensão nacional de processos 

determinada no RE 1.017.365 (tema 

1.031 da sistemática da repercussão 

geral) alcança as ações que possam 

afetar a demarcação de terras indígenas 

e prejudicar seus direitos territoriais. 

As manifestações foram em cinco 

reclamações (45.260, 45.324, 49.773, 

43.058 e 46.315). 

 

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

/364272/pgr-busca-proteger-e-

garantir-direitos-das-populacoes-

indigenas  

 

Retorne ao índice 
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Moraes nega recurso de 
Silveira e aplica multa por 
abuso ao recorrer 
 
STF deve julgar hoje ação penal contra 
o parlamentar. 
 
quarta-feira, 20 de abril de 2022 
 
O ministro Alexandre de Moraes, do 

STF, rejeitou recursos da defesa do 

deputado Federal Daniel Silveira na 

véspera do julgamento de ação penal 

contra o parlamentar no STF. 

 

O ministro ainda impôs multa ao 

advogado do parlamentar por "abuso 

no direito de recorrer". 

 

Segundo Moraes, que é relator do 

processo, a defesa do deputado agiu de 

má-fé ao protocolar diversos recursos a 

fim de adiar o julgamento, que está 

agendado para esta quarta-feira, 20. 

 

A multa foi fixada em R$ 2 mil. 

 

 
Moraes rejeita recursos de Daniel 

Silveira e multa advogado por abuso do 

direito de recorrer.(Imagem: Paulo 

Sergio/Câmara dos Deputados) 

 

Alexandre de Moraes será o primeiro a 

votar nesta quarta e deve proferir duro 

voto contra Silveira. Possível 

condenação pelo Supremo tiraria a 

chance de Daniel Silveira concorrer nas 

próximas eleições. 

 

 Já André Mendonça se tornou a 

principal esperança de Daniel Silveira 

para uma possível suspensão do 

julgamento. Junto com Nunes 

Marques, o novel ministro divergiu de 

Moraes na decisão que impôs medidas 

contra o parlamentar. 

 

Nesta semana, em evento realizado em 

Lisboa, Migalhas entrevistou o ministro 

Mendonça, que falou sobre o uso do 

pedido de vista. Confira: 

 

 Processo: AP 1.044 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/364282/moraes-nega-recurso-de-
silveira-e-aplica-multa-por-abuso-ao-
recorrer  
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Possíveis melhorias nos 
processos eletrônicos 
administrativos da Receita 
Federal 
 
Embora sistema tenha facilitado a vida 
dos contribuintes, aprimoramentos são 
necessários 
 
PEDRO COLAROSSI JACOB 
MATHEUS RODRIGUEZ NEVES 
20/04/2022 05:30Atualizado em 
20/04/2022 às 08:24 
 
comentários 

Crédito: Marcelo Camargo/Agência 

Brasil 

 

Em 23 de fevereiro de 2022, o Ato 

Conjunto nº 1/22, dos presidentes do 

Senado Federal e do Supremo Tribunal 

Federal (STF), instituiu a comissão de 

juristas com finalidade de apresentar 

proposições legislativas tendentes a 

dinamizar, unificar e modernizar o 

processo administrativo e tributário 

nacional. No âmbito dessa iniciativa 

conjunta do Senado e do STF, 

trataremos a seguir sobre possíveis 

melhorias a serem consideradas naquilo 

que diz respeito ao processo eletrônico 

administrativo do sistema da Receita 

Federal do Brasil (RFB). 

 

A entrega de documentos em ambiente 

virtual no âmbito do processo tributário 

administrativo federal é realizada, desde 

2005, pelo Centro Virtual de 

Atendimento, conhecido com e-CAC. 

Atualmente, esse sistema da Receita 

Federal é regulado por meio das 

Instruções Normativas RFB 2022/21 e 

2066/2022 e pela Lei 9.784/99, 

facilitando muito a vida dos 

contribuintes ao desburocratizar 

diversas ferramentas que antes somente 

podiam ser utilizadas com o 

deslocamento até as unidades físicas do 

ente público federal. 

 

Nesse contexto, o sistema e-CAC possui 

inúmeras funcionalidades que permitem 

ao contribuinte realizar diversas 

movimentações nos processos 

administrativos tributários, como o 

peticionamento de defesas e recursos, 

juntada de documentos, consultas 

processuais e até mesmo pagamentos e 

parcelamentos de débitos perante a 

RFB. 

 

Apesar de, inegavelmente, ter facilitado 

a vida dos contribuintes, especialmente 

quando lembramos dos calhamaços de 

papel que precisavam ser levados às 

unidades físicas da Receita Federal, 

além da necessidade da retirada de 

senhas para a realização de protocolos, 

entendemos que algumas pequenas 

melhorias no sistema se fazem 

necessárias, principalmente quando 

problemas de indisponibilidade do 

sistema são vivenciados 

corriqueiramente no dia a dia dos 

representantes dos contribuintes, que 

precisam de um ambiente seguro e 

confiável para defender seus interesses e 

cumprir regularmente os prazos. 

 

Um dos problemas que é rotineiramente 

vivenciado pelos usuários mais assíduos 

do sistema da Receita Federal é a queda 

https://www.jota.info/autor/pedro-colarossi-jacob
https://www.jota.info/autor/matheus-rodriguez-neves
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/possiveis-melhorias-nos-processos-eletronicos-administrativos-da-receita-federal-20042022#respond
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/revisao-do-processo-administrativo-e-tributario-propostas-para-o-debate-publico-11042022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/revisao-do-processo-administrativo-e-tributario-propostas-para-o-debate-publico-11042022
https://www.jota.info/tudo-sobre/receita-federal
https://www.jota.info/tudo-sobre/receita-federal
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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recorrente do próprio sistema e-CAC, 

que prejudica sobremaneira o direito de 

petição dos contribuintes, consagrado 

no artigo 5°, inciso XXXIV, alínea “a” da 

Constituição Federal. Nesse cenário, 

revela-se ainda mais preocupante a 

situação quando se trata de contribuinte 

pessoa jurídica, tendo em vista que as 

unidades dos Centros de Atendimento 

ao Contribuinte atualmente atendem 

apenas questões fiscais específicas 

relacionadas às pessoas físicas. 

 

Assim, cabe aos usuários do sistema 

propor soluções práticas que possam ser 

implementadas para garantir um dos 

direitos mais fundamentais dos 

contribuintes, consagrado na própria 

Constituição Federal, o direito à petição. 

Entendemos que poderia ser criada uma 

funcionalidade que garanta maior 

segurança quando os contribuintes se 

deparam com erros de indisponibilidade 

do sistema, com garantias automáticas 

de prorrogação de prazo quando 

comprovado documentalmente o erro, 

ou até mesmo o próprio protocolo físico 

da petição sem a recusa no atendimento 

por parte dos servidores quando se trata 

de um contribuinte pessoa jurídica. 

 

Ainda que Instrução Normativa 

RFB n.° 2022/21, em seu artigo 2º, 

parágrafo 3º autorize a entrega de 

documentos em formato digital nas 

unidades da RFB nos casos em que há 

indisponibilidade dos sistemas 

informatizados da RFB que impeça a 

transmissão de documentos por meio do 

e-CAC, na prática, observa-se muita 

resistência nas unidades da RFB. 

 

Ocorre que há uma série de restrições ao 

formato de entrega digital dos 

documentos nas unidades de RFB, o 

que, em muitos casos, dificulta o direito 

de petição dos contribuintes. Por essa 

razão, seria válido se considerar a 

alteração desse dispositivo para que seja 

expressamente prevista a possibilidade 

do protocolo físico em casos de falhas no 

sistema e-CAC, assim como, 

eventualmente, a inclusão de alterações 

na Lei n.º 9.784/99, que regula o 

processo administrativo no âmbito da 

administração pública federal, e 

no Decreto n.º 70.235/72, que 

regulamenta o processo administrativo. 

 

No mínimo, em linha com as regras do 

Código de Processo Civil (CPC), artigos 

223 e 224, que estabelecem que o 

vencimento do prazo processual será 

prorrogado para o primeiro dia útil 

seguinte nos casos de inoperância 

sistêmica, seria necessário existir 

dispositivo na legislação administrativa 

federal que garantisse a prorrogação 

automática de prazos quando houvesse 

inaptidão do sistema eletrônico, na 

medida em que a administração não 

pode dificultar o acesso dos 

contribuintes aos processos, ainda mais 

em se considerando que uma das 

principais diretrizes do sistema e-CAC é 

aumentar a eficiência e 

desburocratização dos serviços 

prestados. 

 

Além disso, outra intercorrência que por 

vezes gera transtornos para os 

contribuintes refere-se ao momento 

imediatamente posterior ao protocolo 

de manifestações nos processos 

administrativos, em que o sistema não 

gera de imediato um comprovante, que 

somente é encaminhado ao Domicílio 

Eletrônico do Contribuinte (DEC) em 

momento posterior, o que, em certas 

ocasiões, pode demorar mais de vinte e 

quatro horas. 

 

Nesse sentido, a inclusão de dispositivo 

legal na Instrução Normativa RFB 

2022/21 ou na Lei 9.784/99 que preveja 

a emissão de um simples comprovante 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=116969
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=116969
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70235Compilado.htm
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com a indicação dos arquivos enviados 

quando realizado o protocolo, como 

acontece, por exemplo, nos sistemas PJe 

e e-SAJ, adotados por diversos tribunais 

ao redor do país, forneceria maior 

segurança aos contribuintes e 

melhoraria ainda mais um sistema que, 

sem a menor dúvida, chegou para ficar. 

 

Diante dos problemas de 

indisponibilidade inerentes a quaisquer 

dos sistemas de processos eletrônicos e 

das sugestões acima expostas, bem como 

das valiosas contribuições trazidas pelos 

juristas convidados para a audiência 

pública realizada no último dia 30 de 

março, entendemos não haver dúvida 

sobre a necessidade de aperfeiçoamento 

da legislação que regula o trâmite do 

processo administrativo eletrônico 

tributário, cabendo ajustes à legislação 

relativa ao e-CAC, para proporcionar 

ainda mais segurança aos contribuintes 

no ambiente virtual. 

 

PEDRO COLAROSSI JACOB – 

Associado da área tributária de Pinheiro 

Neto Advogados 

MATHEUS RODRIGUEZ NEVES – 

Associado da área tributária de Pinheiro 

Neto Advogados 

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

analise/artigos/possiveis-melhorias-

nos-processos-eletronicos-

administrativos-da-receita-federal-

20042022  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/possiveis-melhorias-nos-processos-eletronicos-administrativos-da-receita-federal-20042022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/possiveis-melhorias-nos-processos-eletronicos-administrativos-da-receita-federal-20042022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/possiveis-melhorias-nos-processos-eletronicos-administrativos-da-receita-federal-20042022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/possiveis-melhorias-nos-processos-eletronicos-administrativos-da-receita-federal-20042022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/possiveis-melhorias-nos-processos-eletronicos-administrativos-da-receita-federal-20042022


37 

 

 

 

Observatório do TIT: ICMS na 
transferência entre 
estabelecimentos 
 
Câmara Superior não surpreende e 
deixa de aplicar entendimento firmado 
na ADC 49 e no Tema 1.099 
 
GRUPO DE PESQUISA SOBRE 
JURISPRUDÊNCIA DO TIT DO 
NEF/FGV DIREITO SP 
20/04/2022 10:00 
 
comentários 

Crédito: Marcos Santos/USP Imagens 

 

Dando continuidade ao projeto 

“Observatório de Jurisprudência 

do TIT-SP”, a segunda fase dos estudos 

tem como objetivo o monitoramento das 

decisões proferidas pela Câmara 

Superior a partir do ano de 2019, sobre 

diversos temas. 

 

No presente artigo, será analisado 

acórdão proferido pela Câmara Superior 

em 8 de abril de 2022, nos autos do 

processo DRT 04 4.060.549-8, que 

tratou da incidência do ICMS nas 

transferências de mercadorias entre 

estabelecimentos do mesmo 

contribuinte. O julgamento foi o 

primeiro identificado após o Supremo 

Tribunal Federal (STF) ter concluído 

as discussões de mérito sobre a questão, 

tanto pelo julgamento do ARE n° 

1.248.886, objeto do Tema 1.099, 

quanto pelo julgamento da ADC 49/RN. 

 

Após o encerramento do julgamento do 

Tema 1.099, o assunto foi tratado nesta 

segunda fase de monitoramento das 

decisões do TIT[1], momento em que 

foram abordadas as razões de decidir 

que levaram o Supremo a fixar a tese de 

que “não incide ICMS no deslocamento 

de bens de um estabelecimento para 

outro do mesmo contribuinte 

localizados em estados distintos, visto 

não haver a transferência da 

titularidade ou a realização de ato de 

mercancia”. Naquela oportunidade, 

indagou-se se a Câmara Superior, em 

seus próximos julgamentos, iria aderir 

ao entendimento consolidado pelo STF, 

em repercussão geral. 

 

A resposta, infelizmente, ainda é 

negativa. Embora o tema não seja nada 

novo, a resistência da Câmara Superior 

em aplicar o entendimento, que há 

décadas é uníssono nos tribunais 

superiores, está pautada nos possíveis 

desdobramentos da Ação Declaratória 

de Constitucionalidade n.º 49 do Rio 

Grande do Norte. 

 

Com efeito, em abril de 2021, o STF, ao 

julgar a ADC n.º 49/RN, ratificou o 

entendimento fixado no ARE nº 

1.255.885 com repercussão geral 

reconhecida (Tema 1099), confirmando 

a inconstitucionalidade da incidência do 

ICMS na transferência interestadual de 

mercadorias entre estabelecimentos da 

mesma pessoa jurídica. 

 

Em razão de todas as implicações 

práticas e temporais inerentes ao 

julgamento em questão, foram opostos 

embargos de declaração pelo estado do 

Rio Grande do Norte, para discutir, além 

de outras questões[2], a modulação 

dos efeitos da decisão. Após discussão 

https://www.jota.info/autor/grupo-de-pesquisa-sobre-jurisprudencia-do-tit-do-n
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em plenário virtual, em dezembro de 

2021, foram apresentadas três correntes 

para uma possível modulação de efeitos 

da decisão proferida na ADC 49/RN: 

 

1. o ministro Edson Fachin 

posicionou-se no sentido de 

que os efeitos da decisão 

deveriam ser aplicados a 

partir do próximo exercício 

financeiro, o que foi seguido 

pela a ministra Cármen 

Lúcia e o ministro Ricardo 

Lewandowski; 

2. o ministro Dias Toffoli 

propôs que a decisão 

produza efeitos após 18 

meses, contados da 

publicação da ata de 

julgamento dos embargos 

de declaração, ressalvadas 

as ações judiciais propostas 

até a ata de julgamento do 

mérito da ADC, tendo sido 

acompanhado pelos 

ministros Alexandre de 

Moraes e Luiz Fux; e 

3. o ministro Barroso, por sua 

vez, posicionou-se no 

sentido de que os estados 

deveriam regulamentar a 

transferência de créditos 

entre estabelecimentos, sob 

pena de a omissão neste 

aspecto violar o direito dos 

contribuintes. Nesta 

corrente, ficariam 

ressaltavas as discussões 

administrativas e judiciais 

pendentes de conclusão 

desde o julgamento da 

decisão de mérito. 

 

Frente à impossibilidade de formação de 

quórum para modulação dos efeitos da 

decisão[3], o ministro Gilmar Mendes 

pediu destaque, o que levaria o 

julgamento ao plenário físico e o seu 

reinício. Contudo, o ministro Gilmar 

Mendes desistiu do destaque nos 

embargos de declaração, de modo que o 

julgamento deverá prosseguir da forma 

que se encontra, o que significa que, se 

nenhum ministro alterar os votos já 

proferidos, a decisão não será modulada. 

Até o momento, não há qualquer 

previsão de reinclusão do processo em 

pauta. 

 

Pois bem. No caso analisado 

recentemente pela Câmara Superior — 

AIIM n.º 4.060.549-8 —, o ponto central 

do recurso especial da Fazenda tratava 

justamente da incidência do ICMS em 

operações de transferências entre 

estabelecimentos do mesmo 

contribuinte. Embora o mérito desta 

questão já esteja mais do que pacificado, 

conforme visto acima, a Câmara 

Superior, por maioria, entendeu pela 

manutenção da autuação fiscal. 

 

No voto vencido, conduzido pela juíza 

Maria do Rosário Esteves, foi negado 

provimento ao recurso especial da FESP, 

tendo em vista o entendimento acerca da 

inconstitucionalidade da exigência do 

ICMS sobre o mero deslocamento de 

mercadorias entre estabelecimentos do 

mesmo titular, firmado em repercussão 

geral pelo STF e na ADC nº 49/RN. Foi 

consignado que, há muito, o STJ já havia 

pacificado o entendimento a favor dos 

contribuintes por meio da Súmula nº 

166, o que foi corroborado pelo STF nos 

julgamentos mais recentes. 

 

Em relação à possível modulação da 

decisão proferida pelo Supremo, a juíza 

relatora muito bem destacou que, 

embora o pedido formulado ainda esteja 

pendente de análise nos embargos de 

declaração, o mérito da questão já foi 

pacificado, devendo, por esta razão, ser 

seguido pelo tribunal administrativo. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/observatorio-do-tit-icms-na-transferencia-entre-estabelecimentos-20042022#_edn3
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Para aplicar o entendimento firmado 

pelo Supremo, foi destacado que, 

embora o art. 28, da Lei 13.457/2009, 

impossibilite o afastamento da aplicação 

de lei sob alegação de 

inconstitucionalidade, há exceção nas 

hipóteses e que a inconstitucionalidade 

tenha sido declarada pelo Supremo 

Tribunal Federal, em controle concreto 

ou abstrato, como ocorreu no caso em 

tela (ADC 49). Além disso, foi suscitada 

a aplicação do artigo 927, do CPC, 

segundo o qual os juízes e tribunais 

devem observar as decisões do Supremo 

Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade e os 

julgamentos de recursos extraordinários 

representativos de controvérsia. 

 

O voto vencedor, proferido pelo juiz 

Valério Pimenta de Morais, por sua vez, 

adotou o posicionamento no sentido de 

que efeitos jurídicos da ADC n.º 49/RN 

são inaplicáveis ao caso concreto, vez 

que a Corte Suprema sinalizou a possível 

modulação de efeitos da decisão de 

forma prospectiva. Por este motivo e 

considerando que o julgamento no STF 

ainda não foi concluído, a Câmara 

Superior entendeu que as 

administrações tributárias estaduais 

continuarão a promover a exigência 

fiscal dos contribuintes o ICMS na 

transferência de mercadorias entre 

estabelecimentos de mesma 

titularidade, por força do artigo 142, do 

Código Tributário Nacional. 

 

Para sustentar o provimento do recurso 

especial da FESP, foi suscitado, ainda, o 

dever público de promover a segurança 

jurídica, veiculado pelo artigo 30, da Lei 

de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro (LINDB), bem como a 

manifestação da Consultoria Tributária 

da Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo, que, em 27 de setembro de 

2021, por meio da Resposta à Consulta 

nº 24375, posicionou-se no sentido de 

que, enquanto não proferida a decisão 

final referente aos embargos de 

declaração opostos na ADC 49, 

permanecem aplicáveis as disposições 

legais condicionantes ao correto 

aproveitamento do crédito nas 

transferências entre estabelecimentos 

pertencentes ao mesmo titular. 

 

Concluiu, por fim, com base em diversos 

princípios jurídicos diretamente 

relacionados à matéria — 

indisponibilidade do interesse público, 

natureza vinculada da administração 

tributária, razoabilidade, interpretação 

restrita — que, neste momento, há força 

normativa suficiente para a incidência 

do imposto nas operações entre 

estabelecimentos do mesmo titular. 

 

O julgamento foi encerrado com 10 votos 

contrários à aplicação do entendimento 

firmado em repercussão geral e na ADC 

n.º 49/RN e 5 votos a favor da aplicação, 

sendo totalmente restabelecida a 

autuação fiscal no item que tratava desta 

questão. 

 

Como visto, embora o entendimento 

firmado pela maioria da Câmara 

Superior tenha se socorrido do artigo 30, 

da LINDB, que trata da segurança 

jurídica como forma de atuação das 

autoridades públicas, nada foi tratado 

sobre o teor do artigo 24 do mesmo 

diploma legal, que, em resumo, dispõe 

que a revisão de atos da administração 

pública deve considerar a jurisprudência 

judicial vigente, garantindo a segurança 

jurídica por meio da uniformidade 

jurisprudencial[4]. 

 

Importante lembrar, ainda, que o § 2º do 

art. 102 da CF/88 atribui eficácia contra 

todos e efeito vinculante às decisões 

definitivas de mérito do STF em ADI e 

em ADC, que devem ser aplicadas não 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13457-18.03.2009.html
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/observatorio-do-tit-icms-na-transferencia-entre-estabelecimentos-20042022#_edn4
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apenas pelo Poder Judiciário, mas 

também pela administração pública. 

Tampouco foi considerado na decisão 

ora em análise o artigo 15 do Código de 

Processo Civil, que determina a 

aplicação de suas normas de forma 

supletiva e subsidiária aos processos 

administrativos, o que, 

consequentemente, atrai a aplicação da 

Teoria dos Precedentes, positivada no 

artigo 927, do mesmo código, aos 

processos que tramitam no Tribunal 

de Impostos e Taxas. 

 

Diante da ausência de previsão para que 

o Supremo julgue os embargos de 

declaração opostos na ADC 49/RN — 

sobretudo com a desistência do pedido 

de destaque do ministro Gilmar Mendes 

—, é provável que o entendimento fixado 

no AIIM n.º 4.060.549-8 persista por 

um longo período na Câmara Superior 

do TIT, gerando maior insegurança 

jurídica tanto aos contribuintes quanto 

ao estado, que será fatalmente onerado 

com a posterior judicialização de tema 

cuja matéria está pacificada há décadas. 

 

Autoria: 

Maria Aline Buratto Aun 

 

Coordenação Geral: 

Eurico Marcos Diniz de Santi 

Eduardo Perez Salusse 

Kalinka Bravo 

Lina Santin 

 
[1] NOBREGA, João Henrique Salgado. 

“Observatório do TIT: Transferência 

entre estabelecimentos e o ICMS. Uma 

dúvida pertinente: qual será a postura 

da Câmara Superior diante da recente 

decisão do STF?” JOTA, 10/09/2020. 

Disponível 

em: https://www.jota.info/opiniao

-e-analise/artigos/observatorio-

do-tit-transferencia-entre-

estabelecimentos-e-o-icms-

10092020 

 
[2] Além de pleitear a modulação dos 

efeitos da decisão, o Estado do Rio 

Grande do Norte tratou, nos Embargos 

de Declaração, sobre a necessidade de o 

sujeito passivo realizar o estorno dos 

créditos de ICMS (art. 155, § 2º, inciso II, 

da CF/88), bem como da 

impossibilidade de transferência dos 

créditos acumulados para outro 

estabelecimento. 

 
[3] Lei 9.868/1999. Art. 27. Ao declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo, e tendo em vista razões de 

segurança jurídica ou de excepcional 

interesse social, poderá o Supremo 

Tribunal Federal, por maioria de dois 

terços de seus membros, restringir os 

efeitos daquela declaração ou decidir 

que ela só tenha eficácia a partir de seu 

trânsito em julgado ou de outro 

momento que venha a ser fixado. 

 
[4] Art. 24.  A revisão, nas esferas 

administrativa, controladora ou judicial, 

quanto à validade de ato, contrato, 

ajuste, processo ou norma 

administrativa cuja produção já se 

houver completado levará em conta as 

orientações gerais da época, sendo 

vedado que, com base em mudança 

posterior de orientação geral, se 

declarem inválidas situações 

plenamente constituídas 

 

Parágrafo único.  Consideram-se 

orientações gerais as interpretações e 

especificações contidas em atos públicos 

de caráter geral ou em jurisprudência 

judicial ou administrativa majoritária, e 

ainda as adotadas por prática 

administrativa reiterada e de amplo 

conhecimento público. 

 

https://www.jota.info/tudo-sobre/tit
https://www.jota.info/tudo-sobre/tit
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/observatorio-do-tit-icms-na-transferencia-entre-estabelecimentos-20042022#_ednref1
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/observatorio-do-tit-transferencia-entre-estabelecimentos-e-o-icms-10092020%3E
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/observatorio-do-tit-transferencia-entre-estabelecimentos-e-o-icms-10092020%3E
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/observatorio-do-tit-transferencia-entre-estabelecimentos-e-o-icms-10092020%3E
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/observatorio-do-tit-transferencia-entre-estabelecimentos-e-o-icms-10092020%3E
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/observatorio-do-tit-transferencia-entre-estabelecimentos-e-o-icms-10092020%3E
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/observatorio-do-tit-icms-na-transferencia-entre-estabelecimentos-20042022#_ednref2
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/observatorio-do-tit-icms-na-transferencia-entre-estabelecimentos-20042022#_ednref3
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/observatorio-do-tit-icms-na-transferencia-entre-estabelecimentos-20042022#_ednref4
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Art. 30.  As autoridades públicas devem 

atuar para aumentar a segurança 

jurídica na aplicação das normas, 

inclusive por meio de regulamentos, 

súmulas administrativas e respostas a 

consultas. 

 

GRUPO DE PESQUISA SOBRE 

JURISPRUDÊNCIA DO TIT DO 

NEF/FGV DIREITO SP 

 

https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/observatorio-do-tit-
icms-na-transferencia-entre-
estabelecimentos-20042022  
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Regulação do mercado do 
carbono é urgente e 
necessária, apontam 
especialistas 
 
Apesar de aumento do comércio de 
créditos de carbono, PL que institui 
mercado regulado no país segue sem 
aprovação 
 
DANIELLY FERNANDES 
SÃO BERNARDO DO CAMPO 
20/04/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Pexels 

 

O mercado nacional de 

carbono está tomando forma e 

crescendo cada vez mais. Prova disso é a 

recente divulgação de um edital 

do BNDES para aquisição de R$ 10 

milhões em créditos de carbono – 

o primeiro do tipo na história do banco 

–  provenientes do sequestro ou redução 

de gases do efeito estufa por empresas 

ou projetos ambientais. As compras 

serão voltadas para créditos do mercado 

voluntário de origem REDD+ (Redução 

de Emissões Provenientes de 

Desmatamento e Degradação Florestal), 

reflorestamento e energia. 

 

A iniciativa do banco vai de acordo com 

o que diversas instituições ao redor do 

mundo têm feito desde a assinatura do 

Acordo de Paris, em 2015, quando foi 

ratificada a necessidade de redução das 

emissões de gases do efeito estufa (GEE) 

e a criação de um mercado internacional 

de compensação por meio de crédito de 

carbono. A regulamentação do comércio 

de carbono, no entanto, só ocorreu em 

2021, durante as negociações da 

Conferência das Nações Unidas sobre as 

Mudanças Climáticas (COP-26). 

 

O Brasil, apesar de ter um grande 

potencial para gerar créditos, ainda não 

regulamentou esse mercado. 

Atualmente, são feitas apenas operações 

no mercado voluntário, onde empresas e 

pessoas físicas podem compensar sua 

pegada de carbono comprando 

diretamente de projetos e instituições 

que comercializam certificados. 

 

General manager da Moss, climate 

tech que atua como intermediária na 

venda de créditos no mercado 

voluntário, Fernanda Castilho explica 

que a demanda por créditos de carbono 

aumentou exponencialmente depois 

COP-26, e a oferta está escassa. “Apesar 

de o Brasil ter um potencial gigantesco 

para desenvolvimento de projetos e 

certificação, esse potencial ainda não é 

explorado. A gente ainda tem poucos 

bons projetos nessa área”, afirma. 

 

Castilho diz que o Brasil tem 46% das 

florestas tropicais do mundo e que isso 

faz com que o país possa se tornar um 

dos maiores fornecedores de crédito 

global. Atualmente, entretanto, o país 

ocupa a sétima posição no mundo em 

geração voluntária de ativos de carbono. 

 

Segundo um estudo da representação 

brasileira da Câmara de Comércio 

Internacional (ICC Brasil), o mercado de 

créditos de carbono pode gerar US$ 100 

bilhões ao Brasil até 2030. No entanto, o 

https://www.jota.info/autor/danielly-fernandesjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/mercado/regulacao-do-mercado-do-carbono-e-urgente-e-necessaria-apontam-especialistas-20042022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/mercados-de-carbono
https://www.jota.info/tudo-sobre/mercados-de-carbono
https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/detalhe/noticia/BNDES-fara-primeira-aquisicao-de-creditos-de-carbono-de-sua-historia/
https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/detalhe/noticia/BNDES-fara-primeira-aquisicao-de-creditos-de-carbono-de-sua-historia/
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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país ainda caminha para estabelecer 

uma legislação que regule esse mercado. 

 

Mercado de crédito de carbono e o 
PL 528/2021 
 
O PL 528/2021, de fevereiro do ano 

passado, tramita em regime de urgência 

no Congresso e visa a criar o Mercado 

Brasileiro de Redução de Emissões 

(MBRE, previsto na lei que instituiu a 

Política Nacional de Mudança do Clima 

(Lei 12.187/09). A proposta pretende 

regular a compra e venda de créditos de 

carbono no país. O JOTA ouviu 

especialistas especialistas sobre pontos 

positivos e controversos do projeto de 

lei. 

 

Advogado do BNDES e mestre em 

Finanças Públicas, Tributação e 

Desenvolvimento pela Uerj, Gabriel 

Demetrio afirma que o PL é de 

fundamental importância para a agenda 

de sustentabilidade e competitividade 

do país. “Deixar de instituir um mercado 

regulado já não é mais uma opção, na 

medida em que a maioria dos países 

desenvolvidos passa a adotar esse 

mecanismo e tende a impor encargos de 

forma sistemática sobre produtos 

oriundos de países em 

desconformidade. Na ausência de um 

mercado regulado no Brasil, é certo que 

o produto carbono intensivo aqui 

produzido será fatalmente onerado no 

exterior”, pontua. 

 

Segundo Demetrio, o mercado regulado 

impõe custos aos agentes mais 

poluidores e, ao mesmo tempo, também 

beneficia os mais eficientes na redução 

de emissões, permitindo que estes 

gerem receitas mediante a transação de 

créditos de carbono e, assim, tenham os 

seus esforços ambientais efetivamente 

recompensados. 

 

Diferentemente do que ocorre em 

mercados regulados já estabelecidos, 

como o europeu e o americano, que 

adotaram o sistema cap and trade (onde 

existe um limite máximo de emissão de 

gases estipulado e, a partir disso, as 

empresas podem comprar e vender 

permissões), o projeto em discussão no 

Brasil pretende adotar um sistema de 

acordo setorial com os segmentos 

industriais mais poluentes. 

 

O advogado Rafael Feldmann, sócio da 

Cascione Pulino Boulos Advogados, 

especialista em Meio Ambiente e 

Infraestrutura, explica que esse sistema 

é semelhante ao acordo que existe no 

setor de resíduos sólidos, mas o 

problema da adoção desse modelo, 

segundo ele, é não existir uma meta 

muito clara em relação à redução das 

emissões de gases de efeito estufa.  “O 

PL é bom, mas não significa que ele, por 

si só, vai disparar um mercado, porque 

ainda temos lacunas de negociação, que 

é mais ou menos as que ocorrem no 

sistema de resíduos sólidos”, explica o 

advogado. 

 

Segundo Feldmann, não 

necessariamente os atores mais 

poluentes vão desenvolver melhorias 

para que as emissões possam ser 

reduzidas na própria atividade e, sendo 

assim, eles terão que comprar créditos, 

mas o texto não menciona montantes e 

nem percentuais. “O projeto de lei não 

coloca percentual de quanto se espera de 

redução de emissões decorrentes de sua 

implementação. Na minha leitura do 

texto, não ficou claro quais são suas 

ambições”, comenta. 

 

Fragilização das políticas 
ambientais 
 
O pensamento da diretora de políticas 

públicas do Instituto de Política 

Ambiental da Amazônia (IPAM) e 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2270639
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2009/lei-12187-29-dezembro-2009-599441-norma-pl.html
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colíder da Força Tarefa de Mercado de 

Carbono da Coalizão Brasil Clima, 

Gabriella Savian, vai na mesma linha 

dos apontamentos de Feldmann. “Essa 

iniciativa de estruturar o mercado 

brasileiro precisa ter em seu arcabouço 

metas ambiciosas para a redução de 

gases de efeito estufa, e elas devem estar 

condizentes com a necessidade que a 

gente tem hoje”, explica Savian. 

 

Segundo a diretora, o país teve um 

aumento muito significativo no 

desmatamento nos últimos três anos, 

ocasionado pela fragilização das 

políticas: “É importante olharmos como 

o governo nacional e os governos 

subnacionais vão trabalhar a ambição da 

redução do desmatamento, porque, no 

Brasil, o principal fator de emissão de 

gases de efeito estufa é o 

desmatamento”. 

 

Um ponto destacado por Feldmann é a 

falta de clareza do projeto em relação às 

autoridades competentes para certificar 

e registrar esses créditos. “A gente não 

sabe muito bem quem vão ser essas 

autoridades que irão certificar o ativo. 

Elas vão ficar subordinadas ao 

Ministério do Meio Ambiente? Qual vai 

ser o papel do Ministério da Economia? 

Vai ter uma agência reguladora para 

isso? Esses registros vão ser feitos onde? 

Quem vai ser a autoridade competente? 

É tudo muito subjetivo ainda, está tudo 

muito aberto”, declara Feldmann. 

 

Impacto do PL no mercado 
voluntário 
 
O mercado voluntário de créditos de 

carbono também é citado no projeto de 

lei. Segundo o texto, os créditos 

voluntários, além dos certificados que já 

possuem, teriam de ser registrados num 

sistema operado pelo governo federal. 

 

Demetrio disse acreditar que essa 

medida beneficiará esse mercado por 

conta da criação de um registro público 

unificado (Registro Nacional Integrado 

de Compensação de Emissões ou “RNC-

GEE”), com definição dos padrões de 

certificação admitidos. 

 

“Esse registro não será obrigatório para 

as transações que, atualmente, já 

ocorrem no mercado voluntário, mas os 

agentes que fizerem uso dele poderão 

extrair maiores benefícios, a começar 

pela maior transparência e integridade 

propiciada pelo registro integrado, 

eliminando-se o risco de dupla 

contagem. O mercado regulado também 

irá dialogar com o mercado voluntário 

na medida em que o primeiro admitirá o 

uso de créditos (RVE) emitidos no 

âmbito do segundo, mas registrados no 

RNC-GEE, para o cumprimento das 

metas de redução de emissões por parte 

dos setores regulados. Então, ambos os 

mercados – regulado e voluntário – 

tendem a se beneficiar do PL e a se 

reforçar mutuamente”, aponta. 

 

Tratamento tributário adequado 
 
O advogado também comenta que a 

nova versão do PL trouxe uma evolução 

no tratamento tributário dos créditos do 

mercado voluntário com a isenção de 

PIS, Cofins e CSLL nas transações. “Esse 

tratamento tributário mais adequado 

também funcionará como um 

importante estímulo para que o mercado 

voluntário passe a se organizar de forma 

mais uniforme, observando os requisitos 

mínimos de registro e padrões de 

certificação estabelecidos pelo PL”, 

conclui Demetrio. 

 

Em relação ao andamento do PL, a 

diretora de políticas públicas do IPAM 

declara que pode ser que, em breve, haja 

alguma novidade, já que o governo 

planeja realizar um evento com 
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entidades internacionais sobre mercado 

de carbono em maio. 
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Brasil 

Importado fica 33% mais caro 
no 1º tri e tem efeito na 
inflação 
 
Valorização do real, conflito na Ucrânia 
e pandemia ajudam a explicar alta de 
preços 
 
Por Marta Watanabe — De São Paulo 
19/04/2022 05h00  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Lia Valls, pesquisadora do Ibre: maior 

valorização do real no início de 2022 é 

diferença em relação ao ano passado — 

Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

O aumento de preços de bens 

importados se acelerou e se espalhou no 

início de 2022. Os preços médios de 

importação subiram 32,8% de janeiro a 

março deste ano contra igual período do 

ano passado enquanto o volume das 

compras externas caiu 4,3%. A elevação 

de preços nas importações foi 

relativamente disseminada, com alta de 

53,1% nas commodities e de 30,8% nas 

não commodities, aumentando, 

segundo especialistas, a preocupação 

com os efeitos na inflação doméstica. 

 

Em valores, a importação somou US$ 

60,5 bilhões no primeiro trimestre, com 

alta de 27,1% na mesma comparação, 

segundo dados oficiais do o governo 

federal. Os números de preços e volumes 

são do Indicador de Comércio Exterior 

(Icomex), que deve ser divulgado hoje 

pelo Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). 

 

Ainda que a greve da Receita Federal 

possa ter afetado os números de 

comércio exterior do primeiro trimestre 

do ano, especialistas apontam que a 

tendência para 2022 é, no geral, de 

efeito predominante de preços, tanto 

para o aumento das exportações quanto 

para as importações. 

 

 
O conflito no Leste Europeu, apontam, 

deve retardar o ajuste de preços 

esperado para o decorrer de 2022. O 

cenário global de pressão de preços, 

apontam, inclui pandemia, interrupção 

ou ao menos desaceleração da 

exportação de deflação pela Ásia, e uma 

reestruturação dos encadeamentos 

produtivos que devem resultar também 

de uma reorganização de países 

europeus na tentativa de reduzir a 

dependência de insumos russos. 
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A economista Lia Valls, pesquisadora do 

Ibre, destaca que as importações nos 

primeiros três meses de 2022 mostram 

comportamento diverso de igual período 

do ano passado. No primeiro trimestre 

de 2021, segundo dados do Icomex, a 

quantidade importada aumentou 8,5% 

enquanto os preços caíram 3,1%. Em 

2021, lembra ela, os desembarques 

foram puxados na primeira metade do 

ano por elevação de volumes enquanto 

os preços aceleraram mais o ritmo no 

segundo semestre. No ano, a 

recuperação da demanda doméstica, ao 

lado de fatores como pandemia e crise 

hídrica, contribuiu para uma alta de 

21,9% no volume de importados, com 

aumento de 13,1% nos preços médios, 

ainda segundo o Icomex. 

 

Para 2022, diz ela, o cenário deve ser 

outro. “Não se imagina que o volume 

importado tenha grande impulso neste 

ano em razão da esperada desaceleração 

da economia”, diz. O elemento diferente 

em relação à pressão de preços de 

importados na inflação doméstica é a 

maior valorização do real no início de 

2022, destaca, ao contrário do que se viu 

no decorrer do ano passado. Dada a 

incerteza do câmbio, porém, diz a 

economista, não se pode esperar que o 

processo de apreciação do real continue. 

 

Os dados da Secretaria de Comércio 

Exterior (Secex/ME) também mostram 

uma aceleração de preços nas 

importações do primeiro trimestre, com 

alta de 29,8% nos preços contra igual 

período do ano anterior. Em volumes, a 

queda foi de 2,2% em igual critério. Em 

março, os preços subiram 29,5% com 

índice de difusão de 67,68, também 

indicando que a tendência de alta de 

preços foi disseminada. 

 

A aceleração de preços provocou uma 

expansão das importações em ritmo 

descolado da demanda doméstica, diz 

Yasmin Riveli, economista da 

Tendências. Ela destaca que os preços 

das importações nos primeiros meses do 

ano continuaram sujeitas a custos altos 

de frete e foram puxadas, dentre outros 

itens, por fertilizantes e combustíveis. 

 

Livio Ribeiro, sócio da consultoria BRCG 

e também pesquisador do Ibre, diz que 

há um cenário de guerra mais lockdown, 

com desorganização de atividades e 

impacto na estrutura de preços da 

importação brasileira. Ele lembra que 

esse impacto vai além de dos efeitos 

mais visíveis da guerra entre Rússia e 

Ucrânia sobre preços de commodities, 

como trigo e petróleo. 

 

Há nesse cenário global de pressão de 

preços, destaca Ribeiro, um processo 

mais longo de interrupção da exportação 

de deflação pela Ásia, um fenômeno que 

vem desde 2019, com a guerra comercial 

entre Estados Unidos e China. Desde 

então, segundo ele, todos os 

encadeamentos produtivos que levavam 

os países asiáticos a inundar o mundo de 

bens “tradables” mais baratos 

começaram a se perder. 

 

A desaceleração na exportação de 

deflação da Ásia, diz o sócio da BRCG, 

aconteceu como resultado, entre outros 

fatores, do deslocamento da produção 

chinesa para outros países e também 

pela adoção de uma estratégia do país 

asiático de menor dependência do 

fornecimento americano. São processos 

custosos no momento da 

implementação, destaca, e que já haviam 

levado, antes da pandemia, a uma 

mudança na estrutura de encadeamento 

de produção global. Modelos de 

produção montados por décadas e que 

eram considerados eficientes do ponto 
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de vista econômico foram alterados 

porque já não eram mais eficientes do 

ponto de vista estratégico, explica. 

 

Além desse fenômeno desde o início de 

2019, houve uma pandemia que 

embaralhou tudo e, desde então, 

sucessivos choques, incluindo 

lockdowns mais restritos e, por cima 

disso tudo, veio a guerra da Ucrânia, 

resume o economista. “Tudo isso sugere 

que pelo menos por um bom período, até 

os elos das cadeias produtivas se 

reorganizarem, vamos ter preços mais 

altos. Até o fim deste ano certamente 

isso não se resolve.” Há um 

realinhamento nos preços de bens 

tradables industriais no mundo, diz ele, 

o que impacta a importação brasileira 

em razão da sua composição de pauta e 

também da estrutura industrial do país. 

 

A leitura de bens industriais dentro do 

Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (IPCA) divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), diz Ribeiro, mostra o 

impacto dos preços de importações de 

bens intermediários e bens industriais 

finais nos preços internos. Desde 

meados do ano passado, lembra, essa 

leitura mensal está no pico da série 

histórica desde 2012 e no início deste 

ano já houve recordes mensais nos três 

primeiros meses. Em março, a inflação 

de bens industriais dentro do IPCA 

atingiu 1,21%. 

 

Ribeiro destaca que o resultado da 

invasão da Ucrânia pela Rússia levará a 

uma mudança estrutural, e não mais 

conjuntural. O que se tinha antes, 

explica ele, é que as cadeias globais de 

valor e logísticas não iam ficar 

desorganizadas para sempre. 

“Eventualmente iam se organizar num 

determinado tempo e num determinado 

preço.” 

Mas o que estamos vendo agora, ressalta 

Ribeiro, é um player importante no 

mundo, a Europa, mudando seu 

encadeamento produtivo por questão 

geopolítica. Os países europeus, diz, 

buscarão tornar-se menos dependentes 

de insumos da Rússia. Isso vai levar a 

um novo equilíbrio, avalia. “Não se trata 

mais de esperar um choque, ainda que 

prolongado, passar. Há uma mudança 

na forma de fazer que vai impactar o 

encadeamento produtivo global.” 

 

As estruturas produtivas criadas nos 

últimos 25 anos, aponta Ribeiro, 

passaram por momentos de mudança. 

Na primeira rodada foi em razão da 

guerra comercial entre Estados Unidos e 

China. Na segunda, pelo desejo de 

proteção estratégica de produção em 

razão dos impactos da covid no 

encadeamento produtivo. Agora, na 

terceira rodada, diz ele, por questões 

geopolíticas deflagradas com o conflito 

Rússia-Ucrânia. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/19/importado-fica-33-mais-
caro-no-1o-tri-e-tem-efeito-na-
inflacao.ghtml  
 
Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/19/importado-fica-33-mais-caro-no-1o-tri-e-tem-efeito-na-inflacao.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/19/importado-fica-33-mais-caro-no-1o-tri-e-tem-efeito-na-inflacao.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/19/importado-fica-33-mais-caro-no-1o-tri-e-tem-efeito-na-inflacao.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/19/importado-fica-33-mais-caro-no-1o-tri-e-tem-efeito-na-inflacao.ghtml


4 

 

 
 

Finanças 

BC da Indonésia mantém taxa 
de juros inalterada em 3,5%, 
conforme esperado 
 
Segundo o presidente da instituição, a 
recuperação econômica da Indonésia 
parece estar no caminho certo no 
primeiro trimestre de 2022 
 
Por Olívia Bulla, Valor, com agências 
internacionais — São Paulo 
19/04/2022 09h19  Atualizado há uma 
hora 

 
O banco central da 

Indonésia manteve inalterada nesta 

terça-feira a taxa de juros de 

referência, referente à recompra 

reversa de sete dias, em 3,5% para 

apoiar a economia e a rupia. A decisão 

ficou em linha com as estimativas de 

alguns analistas. 

 

A autoridade monetária também 

manteve as taxas de depósitos e de 

facilidade de empréstimo em 2,75% e 

4,25%, respectivamente. 

 

Segundo o presidente da instituição, 

Perry Warjiyo, a recuperação econômica 

da Indonésia parece estar no caminho 

certo no primeiro trimestre de 2022, 

sustentada pela melhora das 

exportações e do consumo doméstico. 

No entanto, ele disse que os volumes de 

exportação da Indonésia podem 

começar a diminuir no futuro se o 

crescimento econômico global encolher 

em meio à guerra na Ucrânia. 

 

O BC indonésio prevê um crescimento 

econômico entre 4,5% e 5,3% neste ano, 

ante previsão anterior de expansão de 

4,7% a 5,5%. A maior economia do 

Sudeste Asiático cresceu 3,69% em 

2021, após contração de 2,07% no ano 

anterior devido à pandemia. 

 

 
— Foto: Mohamad Trilaksono/Pixabay 

 

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

ia/2022/04/19/bc-da-indonesia-

mantem-taxa-de-juros-inalterada-

conforme-esperado.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Cresce risco de calotes de 
famílias e empresas 
 
Juro alto e perda de renda afetam 
capacidade de pagamento 
 
Por Lucinda Pinto e Álvaro Campos — 
De São Paulo 
19/04/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 
A combinação de juros altos e renda 

corroída pela inflação torna o ambiente 

muito favorável para o avanço da 

inadimplência no crédito, tanto para 

pessoa física como para empresas. Por 

enquanto, os números oficiais não 

revelam aumento expressivo, o que pode 

ser explicado pelo esforço dos bancos em 

renegociar com os clientes, dando mais 

prazo ou mesmo carência para o 

pagamento de dívidas. Mas, na visão de 

diversos participantes do mercado, há 

sinais claros de uma piora da dinâmica 

de pagamento das linhas de crédito. 

 

Se antes a expectativa era que a 

inadimplência terminasse este ano 

muito próxima do patamar pré-

pandemia, agora já há temores de que 

ela suba além disso. Neste início de ciclo, 

a inadimplência afeta primeiro as 

classes de menor renda e as linhas mais 

arriscadas, como o rotativo do cartão de 

crédito. 

 

O último dado disponível de 

inadimplência fornecido pelo BC mostra 

que os calotes nas linhas com recursos 

livres subiram para 4,6% em janeiro 

para as famílias e 1,6% para empresas. O 

dado é bastante defasado porque a greve 

dos servidores impediu que fosse 

divulgada a nota de crédito de fevereiro. 

De todo modo, mesmo com o 

crescimento, o número mostra que a 

inadimplência ainda está abaixo do nível 

pré-pandemia, que era de 5,0% para PF 

e 2,1% para PJ. 

 

 
Especialistas reconhecem que o cenário 

macroeconômico atual é um grande 

desafio para os modelos que estão sendo 

traçados. Afinal, a taxa Selic está 

subindo mais do que se esperava - o 

mercado já fala em uma taxa entre 13% e 

14% -, enquanto a inflação está ainda 

mais pressionada, com os efeitos da 

guerra entre Rússia e Ucrânia pesando 

sobre as commodities. Esse contexto 

compromete o poder de renda da 

população e impacta a capacidade das 

empresas de gerar receita e, portanto, 

podem dificultar a capacidade de 

pagamento das dívidas. 

 

Segundo Flávio Esteves Calife, 

economista-chefe da Boa Vista, foi a 

renegociação muito ativa dos bancos que 

impediu que as previsões mais 

pessimistas se concretizassem. Ele 

lembra que a expectativa, logo que as 

medidas de “lockdown” foram adotadas, 

em 2020, era que os números de crédito 

em atraso disparassem. “Mas isso não 

aconteceu. Houve um achatamento da 

curva: a inadimplência não disparou, 

mas ela se espalhou.” 

 

Os bancos continuam fazendo 

negociações com clientes assim que eles 

apresentam os primeiros sinais de 
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exaustão no pagamento de seus 

empréstimos. Isso ajuda a limitar, sem 

evitar totalmente, o avanço da 

inadimplência. Os números da Boa 

Vista, que retratam a inclusão do nome 

de clientes que atrasaram o pagamento 

tanto de financiamentos bancários como 

de outros compromissos, como as contas 

de consumo, crediário ou fatura de 

cartão de crédito, apontam que o 

número de inadimplentes subiu 5,1% em 

março em comparação a fevereiro 

(dados dessazonalizados). 

 

No primeiro trimestre, houve um 

aumento de 9,2% no número de 

registros em comparação ao mesmo 

período do ano passado e de 6,7% em 

comparação ao quarto trimestre de 

2021. “Existe uma inadimplência 

represada e por isso a gente acha que ela 

irá crescer gradualmente ao longo dos 

próximos meses e também em 2023”, 

afirma Calife. 

 

No rotativo do cartão de crédito, a 

inadimplência já está em 36,2%, maior 

nível desde outubro de 2020. “A 

inadimplência vai crescer, resta saber 

com qual velocidade. Os contratos que 

receberam pausas na pandemia 

começaram a entrar em inadimplência 

[acima de 90 dias de atraso] no primeiro 

trimestre”, afirma Michael Burt, da LCA. 

 

Em março, o Serasa fez o Feirão Limpa 

Nome Emergencial, evento que 

viabilizou mais de 3,32 milhões de 

acordos, ultrapassando dos R$ 5,7 

bilhões em descontos concedidos para 

os consumidores. Os dados da empresa 

mostram alta de 0,54% no número de 

endividados na passagem de janeiro 

para fevereiro, chegando a 65,17 milhões 

de pessoas, o maior nível desde maio de 

2020. As principais dívidas são: 

banco/cartão (28,6%), contas de 

consumo (23,2%) e varejo (12,5%). 

 

“Com a inflação, as pessoas perderam o 

poder de compra, especialmente as de 

menor renda, e isso afeta diretamente a 

inadimplência. A primeira coisa que eles 

deixam de pagar é o cartão, porque 

precisam priorizar as contas básicas, 

comprar comida”, diz Matheus Moura, 

gerente da Serasa. 

 

Para Isabela Tavares, da Tendências 

Consultoria Integrada, as renegociações 

muito ativas dos bancos têm, de fato, 

amortecido o crescimento da 

inadimplência. Por isso, sua projeção é a 

de que a inadimplência dos 

financiamentos com recursos livres 

fique abaixo do observado antes da 

pandemia: 4,7% entre as pessoas físicas 

e 2,1% entre as jurídicas. Em fevereiro de 

2020, esses índices eram de 5,1% e 2,3%, 

respectivamente. Uma recente pesquisa 

da Febraban com seus associados 

mostrou que a projeção para a 

inadimplência no crédito livre passou de 

3,7% para 4,0% ao fim deste ano. 

 

Entretanto, Tavares chama a atenção 

para o fato de que o dado tem um 

comportamento distinto entre as 

diferentes faixas de renda. Em dezembro 

de 2021, a inadimplência entre as 

famílias com renda de até dois salários 

mínimos estava em 4,87%, ante 4,03% 

em igual período de 2020. Já a 

inadimplência entre quem ganha mais 

de 20 salários mínimos caiu de 0,71% 

para 0,50%. “O cenário tem muito 

riscos, e o atraso na atualização dos 

dados do BC pode trazer alguma 

surpresa.” 

 

O sinal amarelo também está aceso 

quando se olha para a dinâmica do 

crédito destinado à pessoa jurídica. Para 

Felipe Salgueiro, sócio responsável pelas 

operações de créditos especiais e NPL da 

Multiplica Capital, está se desenhando 
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um cenário de inadimplência em alta no 

segundo semestre deste ano e ao longo 

de 2023. “A gente ainda não percebeu a 

inadimplência da pandemia”, diz o 

executivo. 

 

Segundo Salgueiro, a disposição dos 

bancos em antecipar a possíveis atrasos 

dos clientes fez com que o efeito da 

paralisação da economia em função da 

pandemia fosse diluído no tempo. “Os 

bancos estão limpando o estoque de 

crédito com problemas para se preparar 

para o estoque novo de créditos 

estressados que está sendo criado”, 

afirma. 

 

Esse ambiente mais complexo para o 

crédito deve ter como consequência uma 

maior seletividade dos bancos na 

concessão de novos empréstimos. E, por 

outro lado, aquecer ainda mais a 

atividade das gestoras de ativos 

estressados, que já vêm ampliando suas 

carteiras nos últimos anos. 

 

Segundo Guilherme Ferreira, socio da 

Jive Investments, a estimativa é que, 

neste ano, o volume de venda de 

carteiras problemáticas - aquelas que 

reúnem tanto o crédito em 

inadimplência como também aquele que 

tem potencial de chegar a essa condição 

- fique entre R$ 40 bilhões e R$ 60 

bilhões. Em 2021, esse montante ficou 

entre R$ 25 bilhões e R$ 45 bilhões, 

incluindo bancos e financeiras. 

 

Ferreira atribui a perspectiva de 

aumento de carteiras em atraso ao 

cenário econômico de crescimento 

baixo, desemprego alto e instabilidade 

política. Ao mesmo tempo, diz, a 

inflação elevada comprime a margem 

das empresas e a renda disponível das 

famílias. “O que as empresas agora não 

têm é o tempo que tinham quando a 

Selic estava a 2%”, define Ferreira. 

“Muitas vão ter dificuldade de saldar 

seus compromissos”, diz. 

 

Essa maior oferta de carteiras de crédito 

em atraso foi percebida pela Strategi 

Capital, gestora com foco em 

investimentos alternativos e ilíquidos. 

Segundo o fundador Cristian Lara, a 

casa tinha o plano de alocar todos os R$ 

75 milhões captados por seu novo fundo 

ao longo dos próximos dois anos. Mas, 

no primeiro trimestre deste ano, o fundo 

já alocou 25% desses recursos. “Se 

continuar nesse ritmo, teremos quase 

100% do capital investido no primeiro 

ano”, afirma. 

 

 
Ferreira, da Jive: empresas não têm 

mesmo tempo que tinham com Selic a 

2% e muitas terão dificuldade de saldar 

dívidas — Foto: Silvia Zamboni/Valor 

  
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/04/19/cresce-risco-de-calotes-
de-familias-e-empresas.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Aura Mineral anuncia compra 
de Big River Gold por US$ 
67,4 milhões 
 
Empresa pretende expandir seus 
projetos em fase de desenvolvimento 
por meio da aquisição do Projeto de 
Ouro em Borborema no Rio Grande do 
Norte no Brasil 
 
Por Cristiana Euclydes, Valor — São 
Paulo 
19/04/2022 09h56  Atualizado há uma 
hora 

 
A Aura Mineral anunciou a compra, 

por meio de sua subsidiária Aura BidCo, 

de 100% da Big River Gold por meio 

de um arranjo de aquisição de ações 

australiano, que avalia a empresa em 

91,7 milhões de dólares australianos 

(US$ 67,4 milhões), bem como a 

formação de uma joint venture com a 

Dundee Resourses, da qual deterá 80%, 

de acordo com comunicado ao mercado. 

 

Segundo o arranjo, os titulares de ações 

da Big River, exceto a Dundee 

Resources, receberão 0,36 dólares 

australianos em dinheiro por cada ação 

detida. A Aura manterá sua participação 

na Aura BidCo por meio de uma holding 

intermediária e a Dundee Resources, 

acionista com 19,3% de participação na 

Big River, concordou em receber ações 

da joint venture, a fim de manter 

indiretamente uma participação 

acionária na Big River. 

 

“A aquisição representa uma 

oportunidade atrativa para a Aura 

expandir seus projetos em fase de 

desenvolvimento por meio da aquisição 

do Projeto de Ouro em Borborema no 

Rio Grande do Norte no Brasil”, que 

deverá operar um projeto de ouro a céu 

aberto, diz o comunicado enviado à 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 

Segundo o comunicado, a administração 

e a equipe especializada da Aura têm 

ampla experiência na indústria de 

mineração brasileira e estão bem 

preparados para desenvolver o projeto 

Borborema em parceria com a Dundee 

Resources. 

 

“Nossa estratégia é crescer além de 

nosso atual plano de produção 

avançando em projetos de alta 

qualidade, próximos ao estágio de 

construção e que estejam localizados nas 

Américas, de preferência em jurisdições 

onde já estamos operando. Borborema 

se enquadra bem nesta estratégia”, diz o 

diretor-presidente da Aura, Rodrigo 

Barbosa. 

 

Ainda segundo o comunicado, o comitê 

independente do conselho da Big River 

recomendou de forma unânime que os 

acionistas votem a favor da transação. A 

assembleia de acionistas será realizada 

em julho de 2022, com o fechamento da 

transação previsto por volta do final de 

julho ou início de agosto de 2022. 

 

 
Aura Mineral — Foto: Divulgação/Aura 

Minerals 
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https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/19/aura-mineral-anuncia-
compra-de-big-river-gold-por-us-674-
milhes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/19/aura-mineral-anuncia-compra-de-big-river-gold-por-us-674-milhes.ghtml
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Legislação 

Justiça afasta INSS de licença-
paternidade e valores do 
Programa Empresa Cidadã 
 
Decisões levam em consideração 
julgamento do STF sobre licença-
maternidade 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
19/04/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Advogado Marcelo Molina: na 

prorrogação da licença-maternidade 

também não há contraprestação pelo 

trabalho — Foto: Divulgação 

 

Contribuintes têm conseguido 

na Justiça ampliar o alcance 

do julgamento do Supremo Tribunal 

Federal (STF) que afastou a incidência 

da contribuição 

previdenciária patronal sobre 

a licença-maternidade. 

As decisões aplicam a tese para 

a licença-paternidade e as 

prorrogações dos períodos de 

afastamento de mães e pais previstas 

para os participantes do Programa 

Empresa Cidadã. 

 

No julgamento do STF, os ministros 

foram contrários à tributação do salário-

maternidade por entender que não se 

trata de ganho habitual nem 

contraprestação por trabalho (RE 

576967 ou tema 72). Eles consideraram 

a cobrança, prevista na Lei nº 8.212, de 

1991, inconstitucional. 

 

Pela legislação brasileira, as mães têm 

direito a quatro meses de licença. Os 

pais, cinco dias. Os valores referentes a 

esses períodos de afastamento são 

reembolsados pela Previdência Social. 

 

As participantes do Programa Empresa 

Cidadã, instituído em 2008 pelo 

governo federal, podem dar mais dois 

meses de licença para as mães e mais 15 

dias para os pais - totalizando seis meses 

e 20 dias, respectivamente. Nesse caso, 

arcam com os valores sobre o período 

prorrogado, mas podem fazer a dedução 

deles do Imposto de Renda (IRPJ). 

 

Atualmente, mais de 24 mil companhias 

participam do programa, segundo dado 

do Ministério da Economia. Entre eles, 

o Carrefour, que resolveu discutir 

preventivamente a questão na Justiça. A 

rede obteve recentemente liminar na 8ª 

Vara Cível Federal de São Paulo para 

afastar a contribuição previdenciária 

sobre valores pagos no período de 

prorrogação da licença-maternidade. 

 

De acordo com os advogados que 

assessoram o Carrefour no processo, 

Marcelo Molina e Maria Carolina 

Guarda Ramalho Barbosa, do escritório 

Molina Advogados, o entendimento do 

Supremo deve valer também para a 

prorrogação de dois meses da licença-

maternidade. “Continua não sendo 

ganho habitual nem contraprestação 

pelo trabalho”, diz Molina. 

 

O impacto da nova tese para o Carrefour 

é significativo. O grupo é composto por 

seis empresas, com 43 mil funcionários - 

mais de 24 mil são mulheres. Antes do 
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julgamento do STF, a rede já havia 

obtido, em segunda instância, decisão 

no mesmo sentido do entendimento 

adotado pelos ministros. 

 

Na 8ª Vara Cível Federal de São Paulo, o 

juiz Hong Kou Hen entendeu que os 

mesmos fundamentos jurídicos, sociais 

e constitucionais invocados pelo STF 

“aplicam-se, também, a remuneração 

paga pela prorrogação da licença-

maternidade, regulamentada pela Lei 

11.770/2008” (processo nº 5005384-

95.2022.4.03.6100). 

 

Decisões semelhantes têm sido 

concedidas no Tribunal Regional 

Federal (TRF) da 3ª Região, com sede 

em São Paulo. Num dos casos, o 

desembargador entendeu que a decisão 

do STF deve ser aplicada à prorrogação 

de 60 dias da licença-maternidade, 

“uma vez que ostenta a mesma natureza 

jurídica dos primeiro 120 dias gozados” 

(processo nº 5016587-

55.20214.03.0000). 

 

Ao Valor, a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) antecipou, 

por meio de nota, que não deverá haver 

a apresentação de recursos nesses casos, 

“pois, conforme orientação interna [até 

então não divulgada pelo órgão], a 

dispensa existente em decorrência da 

tese fixada no Tema 72 de repercussão 

geral abrangeria também a matéria 

atinente à prorrogação da licença-

maternidade prevista no artigo 1º, I, da 

Lei 11.770/2008, que cria o programa 

Empresa Cidadã”. 

 

A orientação não vale para a licença-

paternidade, segundo a PGFN. A União 

entende, segundo a nota, que deverá 

prevalecer a tese fixada pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) de que “o 

salário-paternidade deve ser tributado, 

por se tratar de licença remunerada 

prevista constitucionalmente, não se 

incluindo no rol dos benefícios 

previdenciários” (Tema 740 - REsp 

1230957). O órgão acrescenta que sobre 

esse tema a 1ª Turma do STF, 

recentemente, “assentou o caráter 

infraconstitucional do debate” (RE 

1342380). 

 

No TRF da 3ª Região, porém, há 

precedente favorável aos contribuintes. 

A 2ª Turma, de forma unânime, decidiu 

estender o entendimento adotado pelo 

Supremo aos valores pagos de licença-

paternidade. 

 

Segundo o relator, desembargador 

Carlos Francisco, o Supremo se 

posicionou pela inconstitucionalidade 

da incidência de contribuição 

previdenciária sobre o salário-

maternidade, sob o fundamento de que, 

durante o período de licença, a 

trabalhadora se afasta de suas atividades 

e deixa de prestar serviços e de receber 

salários do empregador. “Outrossim, 

pela ratio decidendi apontada pelo STF, 

esse entendimento também é extensível 

aos pagamentos feitos a título de 

licença-paternidade”, diz (processo nº 

5007179-44.2019.4.03.6100). 

 

Para a advogada Carla Mendes Novo, do 

escritório Mannrich e Vasconcelos 

Advogados, as decisões estão corretas 

porque tanto na licença-paternidade 

quanto nas prorrogações das licenças 

previstas no Programa Empresa Cidadã, 

não há habitualidade nem 

contraprestação de trabalho, requisitos 

analisados pelo Supremo. 

“Considerando o julgamento do STF, 

seria uma violação de precedente se a 

PGFN entender que são tributáveis”, 

afirma. 

 

Nem todas as empresas, contudo, têm 

optado por entrar com ações judiciais, 
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por até então não terem sido 

questionadas ou autuadas pela Receita 

Federal. O advogado Caio Taniguchi, do 

TozziniFreire Advogados, diz que o 

escritório emitiu pareceres entendendo 

que aquela decisão se estenderia para o 

Programa Empresa Cidadã, assim como 

para licença-paternidade e adoção. 

“Entendemos que a decisão se aplica 

para todas essas hipóteses”, afirma. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/04/19/justica-afasta-inss-de-
licenca-paternidade-e-valores-do-
programa-empresa-cidada.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

'Pacote de bondades' de 
Bolsonaro no ano eleitoral 
pode virar 'bomba fiscal' em 
2023, alertam especialistas 
 
Governo alega que medidas de 
incentivo e benesses refletem maior 
arrecadação 
 
Fernanda Trisotto 
19/04/2022 - 04:30 / Atualizado em 
19/04/2022 - 07:17 
 

'Pacote de bondades' de Bolsonaro no 

ano eleitoral pode virar 'bomba fiscal' 

em 2023 Foto: Ailton de Freitas / 

Agência O Globo 

 

BRASÍLIA - As medidas de incentivo 

econômico e benesses do governo a 

algumas categorias próximas do 

presidente Jair Bolsonaro têm o 

potencial de virar uma bomba fiscal em 

2023, segundo especialistas. Ações 

como corte de impostos, correção 

salarial de servidores e benefícios 

tributários dos últimos meses se 

baseiam em aumento estrutural da 

arrecadação, segundo fontes oficiais, 

porém essa tese não é consenso entre 

economistas. 

 

Muitos veem armadilhas para o próximo 

governo e avaliam que será necessário 

até rever o teto de gastos, âncora que 

estabelece que os gastos públicos só 

podem crescer até o limite da inflação do 

ano anterior. 

 

Correção da tabela de IR 
 
Para Juliana Damasceno, economista da 

Tendências Consultoria e pesquisadora 

do FGV/IBRE, pesa também nesse 

cenário o fator do ano eleitoral, que pode 

resultar em um “leilão de promessas” 

com agravamento da situação fiscal. 

 

— Qual é o risco disso? Enorme, porque 

a gente não tem uma âncora fiscal, 

apesar de ter aberto uma brecha no ano 

passado na casa de R$ 113 bilhões, foi 

incapaz de acomodar um reajuste de 5% 

para os servidores. A gente está 

deixando uma bomba fiscal para ser 

desarmada em 2023 — afirma. 

 

O corte de tributos, como IPI e 

PIS/Cofins, tem impacto fiscal de R$ 40 

bilhões. O reajuste de servidores já conta 

com reserva de R$ 11,7 bilhões do 

próximo Orçamento. E o governo 

precisa garantir verba para o pagamento 

do Auxílio Brasil, que só tem solução 

para este ano, e para bancar a promessa 

de reajuste da tabela do Imposto de 

Renda. 

 

Ainda pesa a aceleração da inflação, que 

resulta em um reajuste maior do salário 

mínimo, com efeito cascata nas contas 

públicas. 

 

No último fim de semana, o presidente 

Jair Bolsonaro afirmou que já conversou 

com o ministro da Economia, Paulo 

Guedes, a respeito da correção da tabela 

do Imposto de Renda (IR). Segundo 

Bolsonaro, o governo pretende anunciar 

para o ano que vem “elevação de 

desconto do IR, passando de R$ 2 mil 

para perto de R$ 3 mil”, em referência à 

faixa de isenção. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-preve-novo-reajuste-para-servidores-publicos-em-2023-1-25478623
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-preve-novo-reajuste-para-servidores-publicos-em-2023-1-25478623
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Hoje, quem ganha até R$ 1.903,98 

mensais está isento de prestar contas ao 

Fisco. E acrescentou que não seria 

necessário encontrar fonte alternativa 

para compensar a medida. 

 

Revisão do teto de gastos 
 
Todo esse pacote, na avaliação de 

Damasceno, pode exigir revisão do teto 

de gastos, a ser feita pelo atual governo 

ou pelo próximo. 

 

— Não acredito na manutenção do teto 

para 2023. Ele vai precisar ser 

modificado para conseguir acomodar 

essas despesas — disse ela, que vê risco 

de o governo precisar subir impostos no 

próximo ano e que o mercado pode 

entender que essas baixas não são 

sustentáveis, o que pode desancorar as 

expectativas e fazer com que os juros 

subam mais. 

 

Oficialmente o governo justifica uma 

série de medidas, especialmente as de 

desoneração, pelo crescimento 

estrutural da arrecadação federal, um 

reflexo da atividade econômica. Mas 

economistas discordam. 

 

A professora da Coppead/UFRJ 

Margarida Gutierrez diz que não há 

movimento de mudança estrutural na 

economia brasileira, apenas fatores 

conjunturais, como é o caso do nível de 

atividade econômica mais forte do 

primeiro bimestre, da inflação alta que 

turbina a base de arrecadação no curto 

prazo, e da alta global de commodities: 

 

— Não é possível prever que essas 

condições vão perdurar até o fim do ano. 

Há incertezas, como as eleições e a 

guerra (na Ucrânia) em andamento. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/pacote-de-bondades-de-
bolsonaro-no-ano-eleitoral-pode-virar-

bomba-fiscal-em-2023-alertam-
especialistas-25479686   
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/conheca-top-15-da-lista-de-bilionarios-da-forbes-25463301
https://oglobo.globo.com/economia/conheca-top-15-da-lista-de-bilionarios-da-forbes-25463301
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/pacote-de-bondades-de-bolsonaro-no-ano-eleitoral-pode-virar-bomba-fiscal-em-2023-alertam-especialistas-25479686
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/pacote-de-bondades-de-bolsonaro-no-ano-eleitoral-pode-virar-bomba-fiscal-em-2023-alertam-especialistas-25479686
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/pacote-de-bondades-de-bolsonaro-no-ano-eleitoral-pode-virar-bomba-fiscal-em-2023-alertam-especialistas-25479686
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Economia 

Eletrobras: Governo tenta 
evitar que julgamento no TCU 
seja adiado e dificulte a 
privatização 
 
Pedido de vista pode impedir venda da 
estatal neste ano 
 
Manoel Ventura 
19/04/2022 - 04:30 / Atualizado em 
19/04/2022 - 06:22 
 

Sede do TCU, em Brasília. Órgão analisa 

privatização da Eletrobras na quarta 

Foto: Evelynne Gubert / TCU 

 

BRASÍLIA — O Tribunal de Contas da 

União (TCU) julga a privatização da 

Eletrobras nessa quarta-feira em meio a 

uma série de dúvidas sobre se de fato o 

governo irá conseguir desestatizar a 

empresa neste ano. Apesar de haver um 

cenário favorável à operação, o risco de 

adiamento do julgamento pode impedir 

a venda da empresa neste ano. 

 

Com um processo que acabou politizado, 

o principal foco de disputa agora gira em 

torno do provável pedido de vista (mais 

tempo para analisar o assunto) do 

ministro Vital do Rêgo, levando a um 

novo adiamento da conclusão do 

processo. 

 

Vital do Rêgo é próximo a senadores do 

MDB contrários à privatização e já pediu 

vista no primeiro julgamento do caso, 

iniciado no ano passado. Um novo 

pedido de vista dele é dado com certo 

por membros do TCU e do governo. A 

dúvida agora é a duração desse pedido. 

 

Por isso, integrantes do Palácio do 

Planalto e da equipe econômica mantêm 

conversas com ministros do TCU como 

forma de evitar que o assunto seja 

prolongado. Uma das possibilidades é 

que os ministros favoráveis ao modelo 

de privatização votem mesmo se Vital 

pedir vista, de maneira a formar maioria 

antes de um eventual adiamento. 

 

Outra possibilidade é limitar o pedido de 

análise, já que normalmente os 

ministros costumam usar até 60 dias 

nesse tipo de pedido. Esse expediente foi 

feito, por exemplo, na análise do leilão 

do 5G, quando o ministro Aroldo Cedraz 

teve seu pedido de vista limitado pelos 

colegas do plenário. 

 

A venda da maior empresa de energia da 

América Latina também entrou na 

disputa eleitoral. Lideranças do PT já 

sinalizaram que, num eventual governo 

Lula, a operação seria revogada. 

 

Nos bastidores do governo, o ministro 

da Economia, Paulo Guedes, critica a 

pressão do PT junto ao TCU e fala de 

interferência política na corte caso o o 

processo não seja julgado no tempo 

necessário para fazer a operação. 

 

Em cerimônia no Palácio do Planalto na 

semana passada, Guedes subiu o tom ao 

afirmar que nenhum candidato pode 

ligar para os ministros do TCU para 

tentar paralisar a capitalização da 

Eletrobras. 

 

Prazo apertado 
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A privatização da Eletrobras é uma 

corrida contra o tempo. Pelo 

cronograma do governo, o TCU precisa 

dar aval à operação até o dia 27. É um 

tempo necessário para que o BNDES 

faça todo o trâmite e consiga realizar a 

capitalização na B3 e na Bolsa de Nova 

York até o dia 13 de maio. 

 

Caso passe do dia 13 de maio, uma sexta-

feira, o governo só consegue fazer a 

operação em agosto. Isso ocorre por 

conta dos prazos estabelecidos pela SEC, 

que regula o mercado de ações dos 

Estados Unidos, onde a Eletrobras tem 

papeis negociados. 

  

Agosto é um prazo delicado por conta da 

proximidade das eleições. Além disso, os 

fundos internacionais costumam 

concentrar aportes em grandes 

capitalizações no primeiro semestre. 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

comemorou o agendamento da reunião 

e chamou atenção para as datas. 

 

No TCU, o processo é relatado pelo 

ministro Aroldo Cedraz. Apesar de 

recomendar mudanças pontuais, ele 

deve dar aval à operação. 

 

Preço das ações 
 
O TCU já analisou e aprovou a primeira 

parte do processo de privatização, que 

avaliou o preço das outorgas que serão 

pagas pela Eletrobras privada ao 

governo federal. Agora, o TCU se 

debruça sobre a privatização em si, 

especialmente o preço mínimo das 

ações. 

 

A área técnica chegou a sugerir 

mudanças nessa precificação, mas nada 

que preocupa o governo, que acredita 

que isso será definido pelo mercado. 

 

Também está em análise a cisão da 

Eletronuclear (que cuida das usinas 

nucleares de Angra) e de Itaipu — ambas 

não podem ser privatizadas. 

 

O modelo da privatização prevê 

transformar a companhia em uma 

corporação, sem controlador definido, 

após uma oferta de ações que não será 

acompanhada pela União. Sem 

acompanhar a capitalização, o governo 

tem sua participação diluída para menos 

de 50% e perde o controle das empresas. 

 

No total, o governo calculou em R$ 67 

bilhões os valores relacionados à 

privatização, mas nem tudo vai para os 

cofres públicos. Desse valor, R$ 25,3 

bilhões serão pagos pela Eletrobras 

privada ao Tesouro neste ano pelas 

outorgas das usinas hidrelétricas que 

terão os seus contratos alterados. 

 

Serão ainda destinados ainda R$ 32 

bilhões para aliviar as contas de luz a 

partir deste ano por meio do fundo do 

setor elétrico, a Conta de 

Desenvolvimento Energética (CDE). O 

restante vai para a revitalização de 

bacias hidrográficas do Rio São 

Francisco, de rios de Minas Gerais e de 

Goiás, e para a geração de energia na 

Amazônia. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/eletrobras-governo-tenta-evitar-
que-julgamento-no-tcu-seja-adiado-
dificulte-privatizacao-25479523  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

FMI eleva previsão do PIB do 
Brasil de 0,3% para 0,8% em 
2022 
 
Para 2023, o fundo diminuiu a 
estimativa de aumento do PIB 
brasileiro de 1,6% para 1,4% 

 

Ricardo Leopoldo, O Estado de 

S.Paulo 

19 de abril de 2022 | 10h29 

 
Washington - O Fundo Monetário 

Internacional (FMI) elevou a 

projeção de crescimento do Brasil 

relativa a 2022, de 0,3% em janeiro para 

0,8%. O País é um dos poucos que 

tiveram aumento de tal indicador: o FMI 

reduziu a previsão para a expansão de 

diversas nações por conta das 

consequências econômicas da guerra na 

Ucrânia. 

 

Para 2023, o fundo diminuiu a 

estimativa de aumento 

do PIB brasileiro de 1,6% para 1,4%, um 

movimento em harmonia com a 

alteração adotada pela instituição oficial 

em termos globais. 

 

Sede do FMI; fundo elevou previsão do 

PIB do Brasil de 0,3% para 0,8% em 

2022  Foto: Yuri Gripas/Reuters 

De acordo com o capítulo 1 do relatório 

Perspectiva Econômica Mundial, o FMI 

estima que o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (IPCA), o 

índice oficial de inflação, subirá 8,2% 

neste ano e 5,1% em 2023. “O Brasil 

respondeu à inflação mais alta com a 

elevação das taxas de juros em 975 

pontos base no ano passado, o que 

pesará sobre a demanda doméstica.” 

 

Para o FMI, o déficit de transações 

correntes deverá avançar pouco no 

período como proporção do PIB, de 1,5% 

em 2022 para 1,6% no próximo ano. A 

estimativa para o desemprego chegará a 

13,7% neste ano, e 12,9% em 2023. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,fmi-pib-brasil,70004042544  

 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/fmi-fundo-monetario-internacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fmi-fundo-monetario-internacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fmi-pib-brasil,70004042544
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fmi-pib-brasil,70004042544
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Economia 

Preço da gasolina volta a 
subir e chega a R$ 7,21 o litro, 
diz ANP 
 
Crescimento vem após semanas de 
queda no valor médio do combustível; o 
preço máximo chega a R$ 8,49 o litro 

 

Redação, O Estado de S.Paulo 

19 de abril de 2022 | 09h49 

 
Após três recuos seguidos, o preço 

médio da gasolina comum voltou a 

subir no Brasil, de acordo com dados 

da Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), atingindo R$ 7,219 o litro - 

crescimento de cerca de 0,37%. O valor é 

referente à semana de 10 de abril a 16 de 

abril.  

 

Combustíveis; preço máximo 

encontrado pelo levantamento foi R$ 

8,499/L, e o menor, R$ 6,099/L, ambos 

na região Sudeste Foto: Nilton 

Fukuda/Estadão 

 

Na ocasião, o preço máximo encontrado 

pelo levantamento foi R$ 8,499/L, e o 

menor, R$ 6,099/L, ambos na região 

Sudeste. No País, foram mais de 5,2 mil 

postos consultados. O preço médio do 

litro da gasolina comum mais alto ficou 

na região Centro-Oeste (R$ 7,366), 

seguido de Nordeste (R$ 7,319), Norte 

(R$ 7,281), Sudeste (R$ 7,226) e Sul (R$ 

7,003).  

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,gasolina-volta-a-subir-diz-
anp,70004042503  
 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/gasolina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/anp-agencia-nacional-do-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/anp-agencia-nacional-do-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/anp-agencia-nacional-do-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gasolina-volta-a-subir-diz-anp,70004042503
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gasolina-volta-a-subir-diz-anp,70004042503
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gasolina-volta-a-subir-diz-anp,70004042503
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Economia 

Governo avalia ceder mais a 
servidores após insatisfação 
com reajuste de 5% 
 
Além de aumento salarial, funcionários 
públicos teriam elevação em vale-
alimentação e diárias 

 
18.abr.2022 às 19h48Atualizado: 
18.abr.2022 às 20h04 
BRASÍLIA 
 
O governo avalia ceder mais aos 

servidores públicos, após diferentes 

categorias demonstrarem insatisfação 

com um reajuste linear de 5% para todo 

o funcionalismo. 

 

Integrantes do Executivo passaram a 

falar nos últimos dias em conceder, além 

de maiores salários, aumento do vale-

alimentação e do valor das diárias 

concedidas para viagens. 

 

Para os servidores das forças de 

segurança, o governo sinalizou nesta 

semana que não está descartada uma 

reestruturação nas carreiras policiais. 

Além disso, membros do Executivo 

afirmaram aos servidores que seria uma 

prioridade a criação de mais mil vagas 

para aprovados nos concursos da Polícia 

Federal e da Polícia Rodoviária Federal. 

 

Parte do governo, no entanto, defende 

que este não é o momento de definir 

novas medidas. Essas decisões poderão 

ser tomadas até o fim do mês de junho –

quando acaba o prazo dado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal para reajustes 

(seis meses antes do fim do mandato 

presidencial). 

 
O presidente Jair Bolsonaro participa de 

cerimônia no Palácio do Planalto ao lado 

do ministro Paulo Guedes (Economia). 

- Gabriela Biló - 13.abr.2022/Folhapress 

 

O presidente disse a apoiadores nesta 

segunda-feira (18) que o teto de gastos 

trava as mudanças de salário. "Servidor 

quer reajuste. Eu quero dar reajuste, 

mas eu tenho um teto de gastos", 

declarou. 

 

Conforme mostrou a Folha na quarta-

feira (13), Bolsonaro decidiu dar um 

reajuste linear de 5% para todas as 

carreiras —inclusive militares 

das Forças Armadas, além de 

integrantes do Judiciário e do 

Legislativo— a partir de 1º de julho deste 

ano. 

 

A decisão desagradou em especial aos 

policiais, já que Bolsonaro sinalizou no 

ano passado uma reestruturação voltada 

à categoria. A ADPF (Associação 

Nacional dos Delegados de Polícia 

Federal), por exemplo, manifestou "total 

indignação e repúdio" à escolha do 

governo pelo percentual de 5%. 

 

Segundo a entidade, se a informação se 

confirmar, "haverá uma quebra desleal 

do compromisso" pelo governo, "que 

sempre teve entre suas bandeiras a 

segurança pública". 

 

Em entrevista coletiva nesta segunda-

feira (18), o secretário especial de 

Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/governo-decide-dar-aumento-de-5-a-servidores-e-tirar-verbas-de-outras-areas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/governo-decide-dar-aumento-de-5-a-servidores-e-tirar-verbas-de-outras-areas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/delegados-da-pf-falam-em-deslealdade-apos-reajuste-de-5-ministro-pede-compreensao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/delegados-da-pf-falam-em-deslealdade-apos-reajuste-de-5-ministro-pede-compreensao.shtml
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art21
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art21
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/governo-decide-dar-aumento-de-5-a-servidores-e-tirar-verbas-de-outras-areas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/governo-decide-dar-aumento-de-5-a-servidores-e-tirar-verbas-de-outras-areas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/governo-decide-dar-aumento-de-5-a-servidores-e-tirar-verbas-de-outras-areas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/forcas-armadas/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
http://www.folha.com.br/
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disse que não houve nenhum 

comunicado oficial sobre qualquer 

decisão do Palácio do Planalto. 

 

"O reajuste de 5% é só uma das 

propostas que está na mesa. Não houve 

decisão tomada nesse sentido. Há um 

conjunto de propostas sobre a mesa", 

afirmou Colnago. "Não há nenhum 

comunicado que nos dê a clareza de que 

houve essa decisão", disse. 

 

O Palácio do Planalto não se pronunciou 

oficialmente sobre o tema, mas 

a Folha apurou com auxiliares do 

presidente e com integrantes da equipe 

econômica que o reajuste foi acertado 

em uma série de reuniões na semana 

passada. 

 

Nesta segunda, o governo fez novas 

reuniões com diferentes entidades que 

representam os policiais para tentar 

mitigar as insatisfações. O ministro 

Anderson Torres (Justiça e Segurança 

Pública) esteve à frente das negociações. 

 

Marcus Firme, presidente da Fenapef 

(Federação Nacional dos Policiais 

Federais), disse que não houve nenhuma 

definição na reunião. Entretanto, disse 

ele, um ponto positivo é que o governo 

ainda não descartou a reestruturação 

das polícias. 

 

As entidades que participaram, que 

representam a Polícia Federal, a Polícia 

Rodoviária Federal e o Depen 

(Departamento Penitenciário Nacional), 

dizem que esse é o principal pleito da 

categoria. 

 

"A fase ainda é de diálogo, mas a 

paralisação não está descartada. Temos 

expectativa de que o governo cumpra 

com o que foi acordado, prometido", 

disse Firme. 

 

Egídio Araújo, presidente do Sindicato 

dos Policiais Federais no Distrito 

Federal, acrescentou que parlamentares 

que participaram da reunião seguiram 

para o Palácio do Planalto para tentar 

levar as reivindicações a Bolsonaro. O 

ministro Torres também foi ao encontro 

do presidente. 

 

A fase ainda é de diálogo, mas a 

paralisação não está descartada. 

Temos expectativa de que o governo 

cumpra com o que foi acordado 

 

Marcus Firme 

Presidente da Fenapef (Federação 

Nacional dos Policiais Federais) 

 

Egídio acredita que o próximo passo é 

aguardar se essa reunião irá ocorrer e o 

que será abordado nela para fazer as 

próximas movimentações. 

 

"O ministro [Anderson Torres] não 

tinha batido o martelo que não iria dar a 

reestruturação. Diante da notícia, 

queremos que ele [Bolsonaro] cumpra 

com a palavra dele. Que ele realize a 

reestruturação das carreiras", disse. 

 

Na noite desta segunda, sete entidades 

assinaram uma nota dizendo que 

protestos e paralisações não foram 

descartados diante do cenário que 

surgiu com a mudança de destinação do 

orçamento de 1,7 bilhões. 

 

As entidades entendem que o projeto de 

recomposição inflacionária é diferente 

da proposta de reestruturação. 

 

"Por fim, informam que defendem pleito 

histórico da necessidade de 

recomposição inflacionária 

constitucional, mas que, neste 

momento, trabalham pela efetiva 

reestruturação das Polícias da União e 

lembram que ela já foi concedida às 
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demais carreiras federais em passado 

recente, criando distorções que 

merecem correção", disseram, em nota. 

 

Nesta semana, as entidades de classe 

realizarão assembleias gerais 

extraordinárias com suas bases para 

deliberar sobre as próximas medidas a 

serem adotadas no contexto de 

mobilização para que a medida 

provisória da reestruturação das polícias 

seja assinada com urgência. 

 

Pessoas que acompanharam a reunião 

nesta tarde disseram que Torres se 

comprometeu a tentar tirar do papel o 

pleito das carreiras de segurança. 

 

GUEDES ENTRA NA MIRA DOS 
SERVIDORES 
 
Segundo relatos, o ministro Paulo 

Guedes (Economia) entrou na mira dos 

servidores. Durante a reunião, houve 

queixas de que, se dependesse do titular 

da Economia, sequer teriam tido 

perspectiva de aumento. 

 

Mesmo sem manifestar de forma oficial 

uma definição a respeito dos reajustes, 

o Ministério da Economia incluiu uma 

reserva de R$ 11,7 bilhões para a 

concessão de reajustes salariais ao 

funcionalismo no projeto de LDO (Lei 

de Diretrizes Orçamentárias) de 2023, 

enviado ao Congresso na última quinta-

feira (14). 

 

A verba pode ser usada para bancar o 

impacto futuro de uma revisão geral das 

remunerações ainda em 2022, ou então 

um reajuste dado no primeiro ano de 

mandato do presidente da República a 

ser eleito neste ano. 

 

Um reajuste de 5% demandaria R$ 12,6 

bilhões no próximo ano –R$ 900 

milhões a mais do que o reservado para 

2023. 

Além dos policiais, o governo enfrenta 

pressões de servidores em outras 

frentes. No Ministério da Economia e no 

Banco Central, diferentes indicadores 

têm saído com atraso devido ao 

movimento do funcionalismo. 

 

O boletim Focus, por meio do qual o BC 

reúne projeções do mercado para 

indicadores como PIB (Produto Interno 

Bruto) e inflação, não é publicado desde 

25 de março. Além disso, outros dados 

têm saído com atraso –como a 

divulgação da balança comercial. 

 

Na tarde desta segunda, houve também 

uma reunião do presidente do Banco 

Central, Roberto Campos Neto, com os 

servidores. 

 

De acordo com o presidente do Sinal 

(Sindicato Nacional dos Funcionários do 

Banco Central), Fabio Faiad, Campos 

Neto disse na reunião que "a proposta de 

5% é um consenso dos ministros de 

Estado e foi chancelada pelo presidente 

Bolsonaro". 

 

De acordo com ele, Campos Neto se 

comprometeu a conseguir uma reunião 

entre as entidades representativas e o 

ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) para 

discutir outras reivindicações. 

 

O QUE O GOVERNO AVALIA 
CONCEDER 
 

 Reajuste de 5% para todos 

 Aumento no valor de vale-

alimentação 

 Aumento no valor de diárias de 

viagens 

 Outras opções permanecem 

sobre a mesa, segundo secretário 

de Guedes. Antes da reunião em 

que Bolsonaro decidiu pelos 5%, 

o governo cogitava apenas elevar 

o valor do vale-alimentação ou 

apenas conceder reajuste a 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/ministerio-da-fazenda/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/governo-preve-salario-minimo-sem-ganho-real-pelo-4o-ano-seguido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/governo-preve-salario-minimo-sem-ganho-real-pelo-4o-ano-seguido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/governo-preve-salario-minimo-sem-ganho-real-pelo-4o-ano-seguido.shtml
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algumas categorias (policiais, 

Receita, BC e AGU) 

 

O QUE OS SERVIDORES 
QUEREM 
 

 Reajuste salarial de até 28,15% 

(embora algumas entidades 

mencionem valores menores, 

como 19%) 

 Algumas entidades têm 

demandas específicas. Os 

servidores da Receita Federal, 

por exemplo, exigem a 

recomposição dos valores do 

órgão e a regulamentação do 

bônus de eficiência. Já os 

policiais não abrem mão da 

reestruturação da carreira. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/governo-avalia-ceder-mais-
a-servidores-apos-insatisfacao-com-
reajuste-de-5.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Insatisfação dos empresários 
com situação financeira 
piorou, diz CNI 
 
Preocupação com lucro operacional e 
preço de matéria-prima aumentam 
 
19.abr.2022 às 11h48 
SÃO PAULO 
 
As sondagens da CNI (Confederação 

Nacional da Indústria) têm mostrado 

que a insatisfação dos empresários com 

a margem de lucro e a situação 

financeira dos negócios está piorando. 

 

O indicador que mede a satisfação com o 

lucro operacional caiu três pontos. Bateu 

em 44,2 pontos, se afastando da linha 

divisória dos 50. 

 

A descida alerta porque o índice vinha 

em estabilidade nos últimos três 

trimestres acima dos 47 pontos. O novo 

patamar fica também mais próximo da 

média histórica de 42,1 pontos, segundo 

a CNI. 

 

Outro indicador que caiu foi o 

de satisfação com a situação financeira 

da empresa, que desceu de 51,7 pontos 

para 49,3 pontos. Também cruzou a 

linha dos 50 pontos, que apontam que o 

clima passou de satisfação com as 

condições financeiras da empresa para a 

zona da insatisfação. 

 

A facilidade de acesso ao crédito se 

manteve em torno dos 42 pontos, e o 

indicador de evolução do preço de 

matérias-primas subiu quase dois 

pontos, para 72, a primeira alta depois 

de três trimestres de queda. 

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

/painelsa/2022/04/insatisfacao-dos-

empresarios-com-situacao-financeira-

piorou-diz-cni.shtml  

 

Retorne ao índice 
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http://www.folha.com.br/
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Mudanças na ordem global 
evidenciam déficit do Direito, 
diz Gilmar Mendes 
 
19 de abril de 2022, 10h14 
 
As mudanças das últimas décadas do 

cenário geopolítico global escancararam 

uma falha do Direito Internacional, que 

ficou evidenciada pela eclosão da guerra 

entre Rússia e Ucrânia. 

 

A avaliação é do ministro Gilmar 

Mendes, do Supremo Tribunal Federal, 

em entrevista exclusiva 

à ConJur durante o Fórum de 

Integração Brasil-Europa nesta 

segunda-feira (18/4), em Lisboa. 

 

ConJurAbertura de evento do Fórum de 

Integração Brasil Europa em Lisboa 

 

Segundo Gilmar, no campo do Direito 

Internacional o mundo está 

presenciando um "grande déficit", 

exemplificado pelo uso da força para 

solução de conflitos. Isso mostrou a 

incapacidade do grande órgão regulador 

mundial, a Organização das Nações 

Unidas, para tomar ações efetivas. 

 

"Nós vemos que a ordem que surgiu a 

partir da Segunda Guerra Mundial 

continua em vigor: aqueles que têm 

poder de veto [no Conselho de 

Segurança da ONU] fazem o que querem 

e não sofrem sanções, de forma que não 

temos como apelar para lado nenhum", 

avalia o ministro. 

 

No entanto, alguns aspectos têm 

mudado nos últimos anos. "O uso 

do swift, as sanções, os bloqueios que se 

fizeram, talvez como nunca tenhamos 

visto no pós-guerra. Portanto, alguma 

coisa se engendrou", aponta. "Tem 

muitas discussões inclusive sobre a 

liceidade de algumas medidas, como 

bloqueio de reservas no exterior. Mas, de 

alguma forma, se buscaram sanções 

diante da inefetividade do aparato 

existente." 

 

O resultado é que está cada vez mais 

difícil trabalhar por uma "Constituição 

globalizada". Gilmar avalia que o ideal 

seria conseguir reformar os pactos 

internacionais já existentes. E lembra 

que houve alguns avanços no campo do 

Direito Internacional nos últimos anos, 

como a criação do Tribunal Penal 

Internacional (TPI), mas que eles são 

insuficientes. 

 

"Quem vai para lá? Normalmente são 

pessoas que sofreram algum tipo de 

derrocada, uma derrota. Então, tem uma 

carência de efetividade, e esse é o 

problema que o mundo terá que 

enfrentar nesse novo contexto." 

 

Economia e política 

 

Também no cenário político e 

econômico internacional a ordem pós-

segunda guerra ficou mais complexa, 

segundo o ministro. Com a derrocada da 

guerra fria e o "fim da história", 

preconizado por Francis Fukuyama, 

deu-se como certo que o liberalismo 
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tinha vencido, e que a globalização 

nesses termos era inevitável. 

 

No entanto, surgiram novos atores e 

fatores para complicar o cenário. Os 

conflitos no leste europeu são uma 

faceta dessas novas complicações. Outra 

é o fato de a China ter despontado como 

segunda maior economia do mundo, 

com alguns especialistas projetando que 

ela possa vir a ocupar o primeiro lugar. 

 

Por outro lado, a pandemia de Covid-19 

revelou algumas fragilidades do sistema 

e obrigou os atores políticos e 

econômicos a repensar a situação. "Nós 

vimos, no Brasil, a dependência quando 

se tratou de importação: precisamos 

importar máscara para enfrentamento 

da crise da Covid-19. Depois, tivemos 

importação de insumo básico para 

vacina. Isso está levando as pessoas a 

repensarem o modelo: podemos ficar tão 

dependentes de uma só fonte, ou de duas 

fontes (China e Índia)? Não temos que 

ter produção autônoma em 

determinados casos?", questiona 

Gilmar. 

 

Nesse novo contexto da globalização, o 

ministro destaca que é essencial manter 

uma cooperação entre Brasil e Europa, 

que foi o que motivou a criação do 

Fórum. "É por isso que estamos aqui, 

temos que aprender uns com os outros. 

Cada qual tem suas capacidades e suas 

possibilidades, é preciso que a gente 

possa desenvolver a partir da 

cooperação." 

 

"Quando lançamos a ideia do Fibe, 

tínhamos exatamente a perspectiva de 

integração, de que nós nos 

conhecêssemos mais, para além das 

áreas jurídicas: para os aspectos 

econômicos, para melhoria de gestão, 

tratamento de questões ambientais, em 

suma, toda a temática que está abordada 

no contexto da chamada regulação 

estatal", finaliza. 

 

Clique aqui para ver a entrevista 

 

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

19/mudancas-ordem-global-

evidenciam-deficit-direito-gilmar   

 

Retorne ao índice 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WrSPqZhP3NY
https://www.conjur.com.br/2022-abr-19/mudancas-ordem-global-evidenciam-deficit-direito-gilmar
https://www.conjur.com.br/2022-abr-19/mudancas-ordem-global-evidenciam-deficit-direito-gilmar
https://www.conjur.com.br/2022-abr-19/mudancas-ordem-global-evidenciam-deficit-direito-gilmar
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Promotores não podem 
direcionar orçamento com 
TACs, diz Bruno Dantas 
 
19 de abril de 2022, 11h44 
 
O Tribunal de Contas da União tem visto 

com perplexidade a multiplicação dos 

casos de alocação de recursos de acordos 

de leniência e termos de ajustamento de 

conduta (TACs) — promotores que 

direcionam o orçamento público ao 

determinarem que empresas 

pavimentem ruas, construam escolas ou 

centros de saúdes etc. 

 

Bruno Dantas, ministro do TCUAcervo 

pessoal 

 

A preocupação foi compartilhada com 

a ConJur pelo ministro do TCU Bruno 

Dantas. Segundo ele, promotores não 

podem fazer políticas públicas dessa 

forma. Essa verba "deveria entrar no 

Tesouro municipal, estadual ou federal, 

para aí sim os legítimos representantes 

do povo direcionarem o dinheiro". O 

tribunal ainda divulgará duas auditorias 

com os números dessa gestão imprópria. 

 

O ministro do TCU participou 

do Fórum de Integração Brasil-

Europa (Fibe) nesta segunda-feira 

(18/4). O evento discute "Os Desafios do 

Desenvolvimento: O Futuro da 

Regulação Estatal" durante esta semana. 

Dantas esteve no debate sobre Direito 

Administrativo sancionador, leniência e 

controle externo. 

 

De acordo com ele, os cidadãos 

escolhidos pelo povo para compor o 

Legislativo têm poder para arbitrar as 

prioridades da sociedade, por meio do 

direcionamento de recursos no 

orçamento. Este é o princípio da 

unicidade orçamentária. 

 

Dantas lembrou da decisão do ministro 

Alexandre de Moraes que suspendeu a 

fundação da "lava jato" que alocava R$ 2 

bilhões recuperados da Petrobras 

"É apenas o caso mais escandaloso e 

visível, mas existem centenas de outros 

desse no país", indicou. 

 

Ainda, o ministro explicou as mudanças 

promovidas pela Constituição de 

1988 no funcionamento do TCU. Até 

então, a instituição tinha natureza 

majoritariamente burocrática, no 

controle de atos de pessoal e meramente 

orçamentário e financeiro. Depois da 

promulgação, surgiram as funções de 

fiscalização patrimonial e operacional e 

controle de eficiência das políticas 

públicas e dos órgãos e instituições 

estatais. 

 

Confira a entrevista 

completa aqui. 

  
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
19/promotores-nao-podem-direcionar-
orcamento-bruno-dantas  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-abr-11/forum-integracao-brasil-europa-promove-encontro-lisboa
https://www.conjur.com.br/2022-abr-11/forum-integracao-brasil-europa-promove-encontro-lisboa
https://www.conjur.com.br/2022-abr-11/forum-integracao-brasil-europa-promove-encontro-lisboa
https://www.conjur.com.br/2019-mar-15/alexandre-moraes-suspende-efeitos-acordo-lava-jato
https://www.youtube.com/watch?v=6oiqtj5LJbc
https://www.conjur.com.br/2022-abr-19/promotores-nao-podem-direcionar-orcamento-bruno-dantas
https://www.conjur.com.br/2022-abr-19/promotores-nao-podem-direcionar-orcamento-bruno-dantas
https://www.conjur.com.br/2022-abr-19/promotores-nao-podem-direcionar-orcamento-bruno-dantas
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TRT-1 autoriza empresa a 
parcelar débito trabalhista 
em 6 vezes 
 
19 de abril de 2022, 7h30 
Por José Higídio 
 
Conforme o inciso XXI do artigo 3º 

da Instrução Normativa 39/2016 do 

Tribunal Superior do Trabalho, 

o parcelamento do crédito exequendo, 

previsto pelo artigo 916 do Código de 

Processo Civil, possui plena aplicação ao 

processo do trabalho. 

 

Reprodução 

 

TRT aplicou entendimento do Tribunal 

Superior do Trabelho 

 

Assim, a Subseção Especializada em 

Dissídios Individuais II do Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região 

reconheceu a possibilidade de uma 

empresa parcelar seu débito trabalhista, 

sem necessidade de concordância do 

exequente. 

 

A companhia havia pedido o 

parcelamento, em seis mensalidades, de 

uma dívida de aproximadamente R$ 

20,7 mil. Mas a 5ª Vara do Trabalho de 

Duque de Caxias (RJ) entendeu que isso 

não seria possível no processo do 

trabalho, e por isso negou a solicitação. 

 

A empresa depositou 30% do valor total, 

mas recorreu ao TRT-1 argumentando 

que poderia sofrer "atos executórios 

irreparáveis" e assim não conseguiria 

quitar sua folha de pagamento. 

 

A desembargadora Nuria de Andrade 

Peris, relatora do caso, confirmou o 

direito da empresa ao parcelamento. "Ao 

exequente cabe apenas se manifestar 

acerca dos preenchimentos dos 

requisitos legais, não podendo recusá-lo 

por mero capricho", ressaltou. 

 

Em decisão liminar anterior, a 

magistrada já havia destacado que o 

próprio juízo de primeiro grau intimou a 

exequente para se manifestar sobre a 

possibilidade de conciliação. "Ou seja, 

ainda que por via transversa, considerou 

a alternativa do parcelamento", 

apontou. 

 

Segundo Peris, o pagamento parcelado 

"prestigia o princípio da menor 

onerosidade para o devedor" e permite 

que a execução não se arraste por 

período prolongado. 

 

A defesa da empresa foi feita pelo 

escritório Carlos Patrício 

Advogados Associados. A banca 

indica que o entendimento não vem 

sendo adotado pelo tribunal e por 

muitos juízes. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

0102063-22.2021.5.01.0000 

 

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

19/trt-autoriza-empresa-parcelar-

debito-trabalhista-vezes  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-abr-19/trt-autoriza-empresa-parcelar-debito-trabalhista-vezes#author
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/81692/2016_res0203_in0039_atualizado.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.conjur.com.br/dl/trt-autoriza-empresa-parcelar-debito.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-19/trt-autoriza-empresa-parcelar-debito-trabalhista-vezes
https://www.conjur.com.br/2022-abr-19/trt-autoriza-empresa-parcelar-debito-trabalhista-vezes
https://www.conjur.com.br/2022-abr-19/trt-autoriza-empresa-parcelar-debito-trabalhista-vezes
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Ministra apoia divulgar 
áudios de tortura para erros 
não se repetirem 
 
Maria Elizabeth Rocha, do STM, 
destaca que o conteúdo faz parte da 
história do país. 
 
terça-feira, 19 de abril de 2022 
 
A ministra Maria Elizabeth Rocha, 

do STM, disse que a divulgação dos 

áudios que detalham tortura na 

ditadura militar é importante para que 

"erros que foram cometidos não se 

repitam" na História do Brasil. 

 

"Importante serem revelados 

esses áudios porque tudo faz 

parte da história do país, 

memória do país -- e para que 

erros não se repitam." 

 

 
Ministra do STM Maria Elisabeth 

Rocha é a favor de divulgar áudios de 

tortura para que "erros não se 

repitam".(Imagem: Joel 

Rodrigues/Folhapress) 

 

Áudios 

 

As gravações foram reveladas pela 

jornalista Miriam Leitão, no jornal O 

Globo. Tratam-se de sessões do STM de 

julgamentos durante a ditadura. Desde 

2018, esses áudios estão sendo 

analisados pelo historiador Carlos Fico. 

 

Em entrevista ao jornal, Carlos Fico 

explicou que, em 2006, o advogado 

Fernando Fernandes pediu ao STM 

acesso às gravações, mas não 

conseguiu. Ele, então, acionou o STF, 

que determinou a liberação. 

 

O STM, porém, não obedeceu a decisão 

e, em 2011, a ministra Cármen Lúcia 

determinou o acesso irrestrito aos 

autos, decisão posteriormente 

referendada pelo plenário. 

 

Investigação 

 

Nesta segunda-feira, 18, o vice-

presidente, Hamilton Mourão, teria 

ironizado a possível investigação dos 

áudios. 

 

"Apurar o quê? Os caras já 

morreram tudo, pô. [risos]. Vai 

trazer os caras do túmulo de 

volta?" 

 

À jornalista Andrea Sadi, a ministra 

Maria Elizabeth disse que qualquer 

apuração depende, primeiro, da ação da 

Polícia Judiciária e do Ministério 

Público Militar -- o que nunca ocorreu. 

Ela também teria feito o que chamou de 

"defesa institucional" do STM. 

 

Para ela, "do jeito que está sendo 

colocado", "parece que o STM não sabia 

das torturas" e não se "insurgiu contra 

as sevícias (barbaridades)". 

 

"As torturas aconteceram e o 

STM reconheceu isso, inclusive, 

em documento, num acórdão 

unânime de um caso em 1977 

(...) Agora, não julgou pois 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/maria-elizabeth-rocha
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/superior-tribunal-militar
https://www.migalhas.com.br/
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nunca houve --pelo menos eu 

não tenho conhecimento-- de 

uma ação do Ministério Público 

Militar. O STM não podia julgar 

sem ação penal. E todo mundo 

sabe que Judiciário só pode se 

pronunciar sob provocação." 

 

Ainda na avaliação da ministra, o 

Judiciário falhou na ditadura militar; 

mas a ditadura provocou desgastes para 

as Forças Armadas como um todo, 

assim como fez para a imagem do STM. 

 

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

/364201/ministra-apoia-divulgar-

audios-de-tortura-para-erros-nao-se-

repetirem  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/364201/ministra-apoia-divulgar-audios-de-tortura-para-erros-nao-se-repetirem
https://www.migalhas.com.br/quentes/364201/ministra-apoia-divulgar-audios-de-tortura-para-erros-nao-se-repetirem
https://www.migalhas.com.br/quentes/364201/ministra-apoia-divulgar-audios-de-tortura-para-erros-nao-se-repetirem
https://www.migalhas.com.br/quentes/364201/ministra-apoia-divulgar-audios-de-tortura-para-erros-nao-se-repetirem
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"Relação de gratidão", diz 
ministro do TCU sobre 
indicação ao cargo 
 
Jorge Oliveira, afirmou que tem muito 
orgulho de ter pertencido ao atual 
governo. 
 
terça-feira, 19 de abril de 2022 
 
Jorge Oliveira, Ministro do TCU, falou 

à TV Migalhas sobre sua relação de 

gratidão ao presidente Bolsonaro pela 

indicação ao cargo, ainda, afirmou que 

tem "muito orgulho de ter pertencido ao 

atual governo". 

 

"Sempre que possível, como ministro 

do Tribunal de contas, coloco questões 

que são importantes para o governo, 

sendo importante para o governo são 

importantes para o país. Nesse sentido 

que eu tenho esse compromisso, e 

logicamente que respeito a 

institucionalidade que me cerca por ser 

membro do Tribunal de Contas da 

União, sou rigoroso comigo mesmo 

nesse procedimento, mas tenho sim, 

muita gratidão e muita consideração 

por todos os integrantes do governo e 

obviamente ao presidente da 

República." 

 

Jorge Oliveira falou também sobre a 

responsabilidade dos desvios de contas. 

 

"Nossa constituição é muito sólida, 

nossa democracia e instituições 

também." 

 

O evento 

 

O FIBE - Fórum Integração Brasil 

Europa acontece de 18 a 21 de abril em 

Lisboa, Portugal. O evento tem por 

propósito constituir um espaço de 

debate público para promover, gerar e 

disseminar conhecimento que 

contribua para a integração entre Brasil 

e Europa. Neste ano, o fórum tem como 

tema "Os desafios do desenvolvimento: 

o futuro da regulação estatal", um 

instrumento cada vez mais visado para 

estimular investimentos. Confira 

a programação completa. 

 

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

/364183/relacao-de-gratidao--diz-

ministro-do-tcu-sobre-indicacao-ao-

cargo  

 

Retorne ao índice 
  

https://forumbrasileuropa.org/os-desafios-do-desenvolvimento-o-futuro-da-regulacao-estatal/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL05AwTkNuoRrszngleLK19rJOGwbXR93d
https://www.youtube.com/playlist?list=PL05AwTkNuoRrszngleLK19rJOGwbXR93d
https://www.migalhas.com.br/quentes/364183/relacao-de-gratidao--diz-ministro-do-tcu-sobre-indicacao-ao-cargo
https://www.migalhas.com.br/quentes/364183/relacao-de-gratidao--diz-ministro-do-tcu-sobre-indicacao-ao-cargo
https://www.migalhas.com.br/quentes/364183/relacao-de-gratidao--diz-ministro-do-tcu-sobre-indicacao-ao-cargo
https://www.migalhas.com.br/quentes/364183/relacao-de-gratidao--diz-ministro-do-tcu-sobre-indicacao-ao-cargo
https://www.migalhas.com.br/
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Toron sugere substituir 
recursos por HC; criminalistas 
debatem 
 
Proposta de mudança no sistema penal 
visa celeridade e modernização dos 
procedimentos sem prejudicar direito 
de defesa. 
 
terça-feira, 19 de abril de 2022 
 
Recente proposta apresentada pelo 

criminalista Alberto Zacharias 

Toron tem motivado um salutar 

debate processual entre os especialistas 

em Direito Penal. Com o objetivo de 

buscar celeridade, sem prejudicar o 

direito de defesa, o advogado propõe 

que sejam extintos os recursos especial 

e extraordinário para a defesa, 

substituindo-os pelo habeas corpus. 

 

Com o projeto-Toron, haveria o trânsito 

em julgado após a segunda instância, 

com a consequente execução da pena. 

Todavia, haveria uma porta aberta, que 

é a liminar no HC, a qual evitaria o 

início de cumprimento da pena. 

 

A diferença fundamental do projeto-

Toron para PEC do Peluso, baldada 

iniciativa do ministro Peluso (PEC 

15/11), é de que, no caso da PEC, 

extinguia-se os recursos aos Tribunais 

Superiores, substituindo-os por ações 

revisionais. No projeto-Toron, 

substituem-se as ações pelo remédio 

heroico, que, como é bem de ver, tem 

espectro bem mais alargado.  

 
Criminalista Alberto Toron apresenta 

proposta que altera processo 

penal. (Imagem: Pedro 

Ladeira/Folhapress) 

 

O projeto-Toron tem recebido críticas 

no meio criminal, o que mostra a 

importância do debate acadêmico. Não 

se nega que algo precisa ser feito. A 

questão está em se encontrar a melhor 

maneira de resolver um problema - que 

é real. 

 

Sobre a proposta, Migalhas ouviu 

festejadas criminalistas. 

 

 
A advogada Priscila Pamela 

Santos, presidente da Comissão 

Política Criminal e Penitenciária da 

OAB/SP e diretora do Instituto de 

Defesa do Direito de Defesa, diz que 

discorda, embora entenda que a ideia 

seja tentadora. Ela destaca que o 

sistema processual consiste justamente 

em um sistema, com diversas 

engrenagens. Muitas vezes, inclusive, 

falhas. E o que faz com que tais falhas 

não ocorram, ou ao menos diminuam, é 

a possibilidade de revisão por meio 

desse sistema recursal. 

 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/alberto-toron
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/alberto-toron
https://www.migalhas.com.br/quentes/129173/pec-dos-recursos--e-apresentada-por-cezar-peluso-e-estara-no-iii-pacto-republicano
https://www.migalhas.com.br/
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"O HC é uma conquista. É uma 

vitória do direito de defesa e da 

luta por liberdade. Reduzir a 

sua grandiosidade para 

equipará-lo aos recursos 

especial e extraordinário me 

parece verdadeiro retrocesso." 

 

Para Priscila Santos, o procedimento, 

os objetos e as finalidades são distintos. 

"Colocar tudo num mesmo balaio trará 

confusão e insegurança jurídica, para 

além do gravíssimo erro que será o 

trânsito em julgado já em 2ª Instância, 

por desembargadores que relutam 

tanto em acolher decisões dos Tribunais 

Superiores." 

 

"Enfim, vejo como 

enfraquecimento do HC e da sua 

extrema importância." 

 

 
A criminalista Danyelle 

Galvão aponta que é inegável a 

importância do HC para o processo 

criminal e a garantia da liberdade ou 

revisão célere de decisões que 

configurem constrangimento ilegal. Por 

outro lado, pontua que, apesar de os 

recursos extraordinário e especial não 

reexaminarem provas, aplicam o 

Direito Constitucional e 

infraconstitucional aos fatos dos casos 

levados a julgamento. E, além disto, são 

também mecanismos de uniformização 

de entendimento perante os Tribunais 

Superiores, especialmente quando 

repetitivos. 

 

"Acabar com o cabimento dos 

mencionados recursos pode 

acarretar, a médio e longo 

prazo, uma diminuição da 

função uniformizadora dos 

Tribunais Superiores. Isso não é 

recomendável ou benéfico, pelo 

menos não no Processo Penal. A 

discussão quanto à celeridade 

processual é importantíssima, 

mas a solução não deve passar 

por diminuição das hipóteses 

recursais." 

 

 
Cristiane Damasceno, presidente da 

Comissão nacional da mulher advogada 

da OAB, entende que não é a extinção 

da escada recursal que vai melhorar o 

trâmite do Judiciário. 

 

"Na década de 80, quando a 

utilização do HC era restrita, 

havia celeridade na avaliação 

das peças. Depois que os 

tribunais começaram a 

estender a possibilidade da 

utilização do HC, uma coisa que 

era uma medida urgente 

começou a ficar demorada 

também. Então, se a gente só 

tem o habeas para poder 

utilizar, vai acabar que vamos 

ter o mesmo problema: uma 

quantidade de demanda 

altíssima de habeas corpus, 

porque tudo vai se veicular via 

ele, e a celeridade vai ser 

perdida. Então, não penso que 

você extinguir as modalidades 

recursais vai acelerar a 

tramitação e apreciação dos 

pedidos." 
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Para Damasceno, a questão da 

apreciação passa muito mais por uma 

organização do Judiciário, por uma boa 

apreciação nas instâncias anteriores, 

pela própria utilização correta do 

instituto do HC. "Essas medidas talvez 

fossem mais eficazes. A boa formação 

de quem litiga realmente... Eu acho que 

isso seria muito mais apropriado para 

falarmos de celeridade do que termos o 

habeas corpus como única medida." 

 

 
Presidente do importante 

IBCCRIM, Marina Coelho 

Araújo acredita que esta proposta, 

apesar de ser muito criativa, pode 

desnaturar a razão de ser do próprio 

Habeas Corpus. 

 

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

/364181/toron-sugere-substituir-

recursos-por-hc-criminalistas-debatem  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/364181/toron-sugere-substituir-recursos-por-hc-criminalistas-debatem
https://www.migalhas.com.br/quentes/364181/toron-sugere-substituir-recursos-por-hc-criminalistas-debatem
https://www.migalhas.com.br/quentes/364181/toron-sugere-substituir-recursos-por-hc-criminalistas-debatem
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Escritório de advocacia deve 
pagar PIS/Cofins sobre 
reembolso de despesas, 
decide Carf 
 
Reembolsos, feitos por clientes, de 
despesas com telefone, passagens de 
avião e hospedagem foram 
considerados receita 
 
MARIANA RIBAS 
BRASÍLIA 
18/04/2022 15:30Atualizado em 
18/04/2022 às 15:59 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Uma decisão do Conselho 

Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) prevê que escritórios de 

advocacia incluam na base de cálculo do 

PIS/Cofins os reembolsos, feitos por 

clientes, de despesas que advogados 

tiveram no atendimento dos casos. O 

processo foi discutido na última quinta-

feira (14/4) pela 3ª Turma da Câmara 

Superior do tribunal, e envolvia 

despesas com telefone, cópias, 

passagens de avião e hospedagem. 

 

Foi a primeira vez que o tema chegou na 

instância máxima do conselho. Por cinco 

votos a três, prevaleceu a tese de que o 

reembolso feito pelo cliente por 

despesas na prestação de serviços pelo 

escritório configura receita, integrando 

o preço do serviço. Portanto, reembolsos 

do escritório de advocacia devem ser 

incluídos na base do PIS/Cofins. 

 

A diferença de PIS e Cofins acrescida de 

juros e multa a ser paga no caso 

concreto, que compreende o período de 

maio de 2000 a agosto de 2005, supera 

os R$ 2 milhões. 

 

O contribuinte, o escritório Trench Rossi 

e Watanabe Advogados, teve suas 

despesas na assessoria jurídica 

reembolsadas pelo cliente. Por entender 

que pagamentos a título de reembolso 

não configuram receita do recebedor, 

porém, a banca não os incluiu na base de 

cálculo das contribuições. Diante disso, 

a fiscalização lançou autos de infração 

exigindo o recolhimento do PIS e da 

Cofins sobre os valores, por 

configurarem receita tributável. 

 

Foi vencedora a posição do conselheiro 

Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que 

abriu divergência. Para ele, as despesas 

efetuadas com a prestação de serviços, 

quando reembolsadas por seus clientes, 

integram a base de cálculo das 

contribuições como faturamento da 

empresa, uma vez que, no caso, o 

reembolso é parte integrante do preço 

do serviço prestado. Quatro conselheiros 

o acompanharam. 

 

“No caso esses valores não constituem 

receita para o contribuinte, e não 

representam qualquer acréscimo 

patrimonial pra ele, muito pelo 

contrário, esses valores representam 

meramente recuperação de despesas 

realizada pelo contribuinte em nome de 

seus clientes. A recuperação de 

despesas, como se trata apenas de 

recuperação de custos dispendido no 

passado, não classifica em nenhum tipo 

de receita”, disse a relatora, conselheira 
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Erika Costa Camargos Autran, que ficou 

vencida. As conselheiras Tatiana Midori 

Migiyama e Vanessa Marini Cecconello a 

acompanharam. 

 

O debate consiste na interpretação do 

disposto pelo artigo 1º da Lei nº 

10.637/02 e da Lei nº 10.833/03, que 

estabelecem que a contribuição para PIS 

e Cofins “tem como fato gerador o 

faturamento mensal, assim entendido o 

total das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica, independentemente de sua 

denominação ou classificação contábil”. 

 

Nesta segunda-feira (18/4), a Ordem dos 

Advogados do Brasil do Estado de São 

Paulo (OAB-SP) se manifestou a 

respeito da decisão que determinou a 

inclusão de reembolsos de escritórios de 

advocacia na base do PIS/Cofins. Para a 

instituição, a decisão “abre um 

precedente extremamente perigoso para 

tributação indiscriminada de ingressos 

financeiros, ainda que não incorporem 

positivamente o patrimônio das 

Sociedades de Advogados”. 

 

“O adiantamento de despesas do cliente, 

que naturalmente serão por ele 

ressarcidas posteriormente, é prática 

comum e necessária para a boa 

prestação do serviço advocatício. Por 

uma conclusão jurídica, o reembolso 

deste numerário não se classifica como 

nenhum tipo de receita”, afirma nota 

pública. 

 

Procurado, o escritório Trench Rossi e 

Watanabe Advogados não quis se 

manifestar sobre a decisão do Carf. A 

matéria trata do processo nº 

19515.003320/2005-62. 

 

MARIANA RIBAS – Repórter em 

Brasília. Jornalista formada pela 

Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). Antes, estagiou no 

JOTA e na Revista Aventuras na 

História. 

Email: mariana.ribas@jota.info 
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Entenda o processo em que 
Daniel Silveira pode ser 
condenado pelo STF 
 
Com revogação da Lei de Segurança 
Nacional, duas acusações contra o 
deputado serão desconsideradas pelos 
ministros 
 
JULIANA CASTRO 
19/04/2022 08:50 
 
comentários 

Deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) / 

Crédito: Cleia Viana/Câmara dos 

Deputados 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai 

julgar nesta quarta-feira (20/4) a ação 

criminal contra o deputado federal 

Daniel Silveira (União-RJ). Na Ação 

Penal 1.044, ele é acusado de ameaçar 

o Supremo e os ministros nas redes 

sociais. A denúncia foi feita pela 

Procuradoria-Geral da República (PGR) 

e aceita, por  unanimidade, pela 

Corte em abril do ano passado. 

 

Daniel Silveira  chegou a ser preso em 

fevereiro do ano passado por divulgar 

um vídeo com ameaças a ministros do 

Supremo. Na denúncia, apresentada no 

dia da prisão, o Ministério Público 

Federal (MPF) aponta agressões verbais 

e graves ameaças contra ministros da 

Corte para favorecer interesse próprio, 

em três ocasiões, incitação ao emprego 

de violência e grave ameaça para tentar 

impedir o livre exercício dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, por duas vezes, 

e incitar a animosidade entre as Forças 

Armadas e o STF, ao menos uma vez. 

 

Nas alegações finais, a PGR pediu a 

condenação do parlamentar por 

dois crimes: coação no curso do 

processo (pena de um a quatro anos, por 

três vezes) e por “tentar impedir, com 

emprego de violência ou grave ameaça, o 

livre exercício de qualquer dos Poderes 

da União ou dos Estados”, crime 

previsto na Lei de Segurança Nacional 

(pena de 2 a 6 anos, por duas vezes). A 

terceira imputação, de incitar a prática 

de quaisquer dos crimes previstos na 

LNS e que também constava desta lei, 

não foi reforçada nas alegações finais 

(pena de 1 a 4 anos). 

 

Embora ainda estivesse estivesse em 

vigor quando o parlamentar foi 

denunciado, a Lei de Segurança 

Nacional, criada em 1983, durante o 

regime militar, acabou sendo revogada 

em setembro do ano passado. Como a 

revogação já entrou em vigor, Daniel 

Silveira não poderá ser punido por essas 

imputações em razão da “abolitio 

criminis”. “Ninguém pode se condenado 

por fato que a lei deixou de considerar 

crime”, explica o advogado Gustavo 

Badaró, professor titular de Direito 

Processual Penal da USP. 

 

As acusações contra o deputado Daniel 

Silveira foram feitas no inquérito dos 

atos antidemocráticos (INQ 4.828), 

que teve a abertura autorizada pelo STF 

a pedido da PGR. 

 

Recentemente, o MPF pediu o uso da 

tornozeleira sustentando que, mesmo 

investigado, Daniel Silveira continuou 

fazendo ataques às instituições e à 

democracia. O pedido ocorreu no âmbito 
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do Inquérito 4.898, que apura a 

suposta prática do crime de 

desobediência a decisão judicial. 

 

Como foi o julgamento em que 
Daniel Silveira se tornou réu no 
STF 
 
Apenas os ministros Alexandre de 

Moraes, relator, e o então decano, Marco 

Aurélio, votaram de forma oral 

no recebimento da denúncia contra 

Daniel Silveira, em abril do ano passado. 

Os demais acompanharam o voto do 

relator sem se estender. Moraes reiterou 

os argumentos dados quando do 

julgamento do plenário que referendou a 

decisão dele. 

 

“Liberdade de expressão não se 

confunde com uma anarquia, a defesa de 

fechamento do Congresso Nacional, do 

STF. Sempre me refiro ao binômio 

liberdade com responsabilidade”, disse. 

 

De acordo com ele, “aqueles que 

confundem atentados contra a 

Constituição, conta a ordem 

democrática com liberdade de expressão 

estão fazendo um malefício à liberdade 

de expressão”. 

 

Essas liberdades, de expressão e outras 

individuais, nasceram e foram 

fortalecidas, segundo o ministro, “como 

verdadeiros instrumentos e garantias da 

democracia”. Portanto, seria um 

“verdadeiro paradoxo, para não dizer 

esquizofrenia, usá-las para pregar a 

volta do arbítrio, da ditadura, o 

famigerado AI5″. Na ocasião, a denúncia 

contra Daniel Silveira foi recebida por 

unanimidade. 

 

JULIANA CASTRO – Editora-

assistente no Rio de 

Janeiro. Responsável pela edição de 

reportagens publicadas no JOTA Info. 

Foi repórter no jornal O Globo e nas 

revistas Época e Veja. 

Email: juliana.castro@jota.info 
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A demora do STF em julgar a 
modulação sobre oneração 
fiscal do terço de férias 
 
Demora e postergação na resolução dos 
conflitos gera enorme impacto a ambas 
as partes envolvidas 
 
RENATO SODERO UNGARETTI 
RICARDO SILVA BRAZ 
19/04/2022 05:10 
 
comentários 

Fachada do edifício sede do Supremo 

Tribunal Federal - STF / Crédito: 

Marcello Casal Jr / Agência Brasil 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) no 

julgamento do Recurso 

Extraordinário nº  1072485 — 

Tema 985 da Repercussão Geral — 

definiu em 30 de agosto de 2020, que: “É 

legítima a incidência de contribuição 

social sobre o valor satisfeito a título de 

terço constitucional de férias.” 

 

O contribuinte recorrente e os 

diversos amici curiae opuseram recurso 

de embargos de declaração, que ainda 

pende de julgamento, pleiteando a 

aplicação da modulação dos efeitos da 

decisão proferida pela Suprema Corte, 

para que somente tenha aplicação a 

partir da data do julgamento realizado. 

Tal pedido advém da tese fixada na 

repercussão geral ser contrária ao 

entendimento firmado em fevereiro de 

2014 pelo Superior Tribunal de Justiça 

no julgamento do Recurso Especial nº 

1.230.957/RS, submetido à sistemática 

dos recursos repetitivos, que estabelecia 

a não incidência de contribuições sociais 

sobre esta verba. 

 

O julgamento dos recursos de embargos 

de declaração foi iniciado em 26 de 

março de 2021, e caminhava para a 

formação de maioria pela aplicação da 

requerida modulação dos efeitos, com a 

apresentação de cinco votos neste 

sentido e de quatro votos pela rejeição de 

tal pleito. O julgamento foi então, sem 

aparente necessidade, retirado de pauta 

em 7 de abril de 2021, com pedido de 

destaque pelo ministro presidente, o que 

provoca a retomada da análise dos 

recursos. 

 

A demora desta retomada tem gerado 

um cenário de enorme insegurança 

jurídica aos contribuintes, haja vista que 

os tribunais regionais federais vêm 

revertendo, com fundamento no artigo 

1.040 do Código de Processo Civil, 

decisões que eram favoráveis à 

desoneração fiscal em pauta. Em tais 

decisões, em geral, não se tem refletido 

sobre a pendência da análise do aludido 

pedido de modulação. 

 

O contexto atual é preocupante aos 

contribuintes que, além de trabalhar 

para evitar o encerramento das ações 

judiciais, ainda precisam adotar outras 

medidas, considerando que a Receita 

Federal em alguns casos já vem exigindo 

o recolhimento das exações de períodos 

passados, o que vem causando impactos 

consideráveis na  emissão de certidão de 

regularidade de débitos fiscais, a 

inclusão do nome das empresas no 

Cadastro de Inadimplentes (Cadin), e 
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até mesmo o ajuizamento de ações de 

execução fiscal. Neste contexto, não é 

raro as empresas serem obrigadas a 

apresentar garantias, o que demanda 

enorme oneração, especialmente 

quando da necessidade de contratação 

de apólices de seguro garantia judicial 

ou de cartas-fiança bancária. E, tudo 

isso, sem que a Suprema Corte tenha 

apreciado se a cobrança das 

contribuições sociais do período 

pretérito deve ou não ser mantida. 

 

Toda esta movimentação por seu turno 

provoca a atuação em demasia tanto da 

Receita Federal e da Procuradoria da 

Fazenda Nacional, na cobrança e 

representação nos processos judiciais, 

como do próprio Poder Judiciário em 

primeira e em segunda instâncias. 

 

Em assunto similar que também 

envolvia a ausência de julgamento do 

pedido de modulação de efeitos na 

repercussão geral de Tema 69, que 

tratou da exclusão do ICMS na base de 

cálculo das contribuições sociais do PIS 

e da Cofins, o ministro aposentado 

Marco Aurélio proferiu decisão 

entendendo que era prudente aguardar 

o pronunciamento definitivo do plenário 

sobre o tema, determinando a suspensão 

do feito em âmbito nacional até que o 

assunto fosse finalizado[1]. 

 

Ainda que paliativa e provisória, a 

suspensão em âmbito nacional dos 

processos judiciais que envolvam o 

Tema 985 de repercussão geral encontra 

lastro no Código de Processo Civil, em 

seu artigo 1037, inciso II[2], e tende a ser 

uma maneira eficaz para que os 

contribuintes não sejam onerados 

indevidamente, e para evitar o cenário 

de absoluta insegurança jurídica e de 

ineficácia das decisões judiciais futuras, 

haja vista que como dito já estão sendo 

realizadas diversas medidas para 

restabelecer a cobrança fiscal do 

passado. 

 

Os julgamentos, especialmente 

no Supremo Tribunal Federal, não 

podem ser de forma alguma açodados, 

sob pena da tomada de decisões 

equivocadas. Mas a demora e 

postergação na resolução dos conflitos, 

como no caso em análise, gera enorme 

impacto a ambas as partes envolvidas. 

 
[1] PROCESSO – SUSPENSÃO – 

MATÉRIA – PENDÊNCIA NO 

SUPREMO. Uma vez verificada a 

pendência de embargos de declaração 

impõe-se, em nome da racionalidade, a 

suspensão de processos a envolverem 

matéria idêntica. (RE 1.224.210, 

Primeira Turma, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, sessão virtual de 

29.5.2020 a 05.6.20 

 
[2] Art. 1.037. Selecionados os recursos, o 

relator, no tribunal superior, 

constatando a presença do pressuposto 

do caput do art. 1.036 , proferirá 

decisão de afetação, na qual: 

 

(…); 

 

II – determinará a suspensão do 

processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que 

versem sobre a questão e tramitem no 

território nacional; 

 

RENATO SODERO UNGARETTI – 

Sócio da área tributária do escritório 

Ungaretti, Bastos, Schnitzlein, 

Advogados. 

RICARDO SILVA BRAZ – Advogado 

associado da área tributária do escritório 

Ungaretti, Bastos, Schnitzlein, 

Advogados. 
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Relicitação trava no TCU e 
pode ficar para 2023 
 
Governo teme que o atraso nas 
relicitações envie ao mercado a 
mensagem de que a cooperação entre 
concessionária e poder concedente não 
resolve contratos problemáticos 
 
Por Daniel Rittner — De Brasília 
18/04/2022 05h00  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Aeroporto de São Gonçalo do Amarante: 

obstáculos a novo leilão pode transmitir 

sinal negativo ao mercado — Foto: 

Reprodução/Facebook 

 

A primeira relicitação de concessões 

devolvidas amigavelmente ao governo 

federal, que poderia abrir caminho para 

resolver o impasse envolvendo de uma 

série de ativos problemáticos, travou no 

Tribunal de Contas da União (TCU) e 

corre o risco de não ser mais realizada 

até o fim de 2022. 

 

A indefinição gira em torno do aeroporto 

de São Gonçalo do Amarante, nos 

arredores de Natal (RN), leiloado em 

2011 como uma espécie de projeto-piloto 

para as privatizações no setor. A 

Inframérica, atual concessionária, 

formalizou há dois anos o pedido de 

devolução do terminal. Segundo fontes, 

o aeroporto opera com déficit perto de 

R$ 1 milhão por mês. 

 

O Ministério da Infraestrutura e a 

Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac) trabalham com o plano de fazer a 

relicitação de São Gonçalo do Amarante 

em julho e assinar novo contrato de 

concessão, com quem sair vitorioso da 

disputa, em dezembro. 

 

Empresas como Zurich, Fraport, Vinci, 

Aena e CCR manifestaram ao governo 

interesse em participar do certame. 

Todas já atuam na região Nordeste e 

veem o aeroporto como um ativo que 

tem sinergia com suas operações. 

 

A Lei 13.448, de 2017, introduziu a 

possibilidade de devolução amigável das 

concessões problemáticas e de uma 

relicitação do contrato em novas bases. 

A intenção era criar uma alternativa 

mais rápida e menos traumática aos 

arrastados processos de caducidade 

(cassação) das concessões. A empresa 

que entrega o ativo precisa continuar à 

frente das operações até a passagem de 

bastão e tem direito a indenização pelos 

investimentos não amortizados. 

 

Em números aproximados, a 

Inframérica calcula em cerca de R$ 700 

milhões o direito à indenização em São 

Gonçalo do Amarante. A Anac fez uma 

estimativa de pouco mais de R$ 450 

milhões. O valor mínimo de outorga 

sugerido pelo governo para o novo leilão 

é de R$ 250 milhões. 

 

É aí que começa a indefinição no TCU, 

que tem impedido a continuidade do 

processo. Primeiro, houve dúvidas da 

área técnica do tribunal sobre a 

necessidade de esperar os “valores 

controversos” da indenização (aqueles 

em que há divergências entre governo e 

concessionária). Chegou-se ao 
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entendimento, contudo, de que não 

haveria problema em seguir adiante 

somente com os “valores 

incontroversos” (para os quais existe 

consenso) e deixar eventuais 

divergências para arbitragem - que pode 

demorar dois anos ou mais. 

 

Resolvido esse ponto na área técnica, o 

processo subiu para o gabinete do 

relator, ministro Aroldo Cedraz, no dia 

16 de dezembro do ano passado. Há 

quatro meses espera uma definição. 

 

A governadora do Rio Grande do Norte, 

Fátima Bezerra (PT), e representantes 

da bancada estadual no Congresso já 

estiveram com Cedraz fazendo um apelo 

por mais celeridade na análise do 

processo. O ex-ministro da 

Infraestrutura Tarcísio Freitas e sua 

equipe também pediram ao relator que 

paute o assunto em sessão plenária do 

tribunal a fim de definir uma solução 

para o futuro do aeroporto ainda em 

2022. 

 

Cedraz avalia se proporá ou não, em seu 

voto, a exigência de que o edital do novo 

leilão só saia quando a Anac tiver 

chegado ao valor definitivo da 

indenização incontroversa (sem 

divergências). 

 

O governo defende a publicação do 

edital sem o valor definitivo. A agência 

reguladora contratou uma auditoria 

independente, conforme determina o 

decreto que regulamenta a Lei 13.448, 

para certificar suas estimativas. 

 

No entanto, avalia que a relicitação e o 

cálculo final da indenização devem 

correr paralelamente. Argumenta que 

essa certificação ficará pronta em 

dezembro, junto com a assinatura do 

novo contrato de concessão, e que a 

transferência efetiva do ativo só poderá 

mesmo ocorrer quando for quitada a 

indenização devida. 

 

Em caso de ágio forte na disputa, o 

próprio valor final de outorga pode ser 

suficiente para quitar sozinho essa 

fatura. Se o preço do leilão ficar no 

mínimo estipulado (ou perto disso), 

seriam usadas verbas do Tesouro. O 

Ministério da Infraestrutura já criou 

rubrica no orçamento de 2022 para fazer 

o pagamento, mas a dotação por 

enquanto é zero. A explicação da pasta é 

que seria contraprodutivo deixar os 

recursos “empoçados”, sem uso, até 

dezembro. Havendo necessidade, diz o 

ministério, bastaria pedir um crédito 

suplementar. 

 

Até agora, segundo o Valor apurou, a 

explicação não convenceu o TCU. A 

possibilidade de uma determinação do 

tribunal para só publicar o edital depois 

dos valores certificados pela auditoria 

independente assusta o governo. Se isso 

ocorrer, essas informações definitivas 

seriam repassadas ao órgão de controle 

apenas em dezembro deste ano, quando 

então seriam incorporadas ao processo 

de análise da relicitação. Significaria, na 

prática, atrasar tudo em praticamente 

um ano e deixar o novo leilão para 

meados de 2023. 

 

A interlocutores próximos, Cedraz tem 

dito que ficou sobrecarregado com a 

análise do processo de privatização da 

Eletrobras, também relatado por ele. O 

ministro já reconheceu, nas conversas, 

manter dúvidas sobre o melhor caminho 

e indicou especial preocupação com o 

precedente criado pelo aeroporto 

potiguar. 

 

Outros dois aeroportos - Viracopos (SP) 

e Galeão (RJ) - estão em devolução pelas 

atuais concessionárias. O que for 

decidido em São Gonçalo do Amarante 
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também deve ser aplicado nos dois 

terminais. O mesmo ocorre com pelo 

menos cinco concessões de rodovias 

federais. É o caso da BR-040 (Brasília-

Juiz de Fora), da BR-163/MT, da BR-

163/MS, da BR-060/153/262 em Minas 

e Goiás, e da Rodovia do Aço (RJ). 

 

Reservadamente, fontes do governo 

temem que o atraso nas relicitações 

envie um sinal ruim ao mercado, 

passando a mensagem de que a 

cooperação entre concessionária e poder 

concedente não resolve contratos 

problemáticos. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/18/relicitacao-trava-no-tcu-e-
pode-ficar-para-2023.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Selic de 14% é improvável, 
mas não impensável, diz J.P. 
Morgan 
 
Para economista-chefe do banco, BC 
está aberto a rever cenário para juros 
 
Por Felipe Saturnino — De São Paulo 
18/04/2022 05h02  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Cassiana Fernandez: É importante a 

comunicação do Banco Central deixar a 

porta aberta para mudanças de cenário 

— Foto: Ana Paula Paiva/Valor 

 

Se o Banco Central (BC) estiver disposto 

a devolver a inflação ao centro da meta 

em 2023, será preciso elevar a taxa Selic 

acima de 13,25%, avalia a economista-

chefe do J.P. Morgan no Brasil, Cassiana 

Fernandez. Para ela, em um momento 

de elevada incerteza, é importante que a 

autoridade monetária deixe a 

comunicação sobre os próximos passos 

em aberto. Embora ressalte os riscos de 

alta da inflação no curto prazo, 

Fernandez afirma ver um cenário mais 

balanceado no médio e no longo prazo, 

dado o bom desempenho do câmbio. 

 

“Nossa revisão recente da inflação para 

2023 considera um IPCA de 4,2% e 

incorpora um dólar de R$ 5,30. Com o 

dólar a R$ 4,70, reconheço o risco de 

baixa para essa projeção”, diz 

Fernandez, em entrevista exclusiva 

ao Valor. Ela ressalta que o real tende a 

perder força mais perto do fim do ano 

em reação ao aperto monetário 

promovido pelo Federal Reserve (Fed), o 

banco central americano, e às incertezas 

eleitorais. 

 

 
— Foto: 

 

Nesse sentido, a economista do J.P. 

Morgan afirma que o juro real elevado 

visto na curva de rendimentos de papéis 

indexados à inflação (NTN-B) reflete o 

prêmio de risco sobre a incerteza na 

política econômica do Brasil nos 

próximos anos. “Existe um prêmio de 

risco em relação à credibilidade não só 

do Banco Central, mas do governo, e se 

ele vai fazer o que precisar para 

estabilizar a dívida como proporção do 

PIB”, afirma. Leia os principais trechos 

da entrevista: 

 

Valor: Até onde vai o aperto das taxas 

de juros pelo Banco Central? 

 

Cassiana Fernandez: Projetamos 

13,25% de Selic com fim de ciclo em 

junho, e a pergunta é se isso vai ser 

suficiente. Se o BC quiser trazer a 

inflação para o centro da meta em 2023, 

provavelmente vai ser necessário um 

ciclo ainda maior. Nossa própria 

projeção [de IPCA] está em 4,2% para 

2023. Os últimos meses mostraram que 

houve uma grande quantidade de 

choques inesperados na economia 

global. Outros fatores mostraram que os 

modelos não estão aderindo bem ao 

cenário corrente. Para mim, é difícil 

falar que Selic de 14% é um cenário 

impensável, mas não julgo que seja o 

mais provável. 



5 

 

 

Valor: O que tem achado da 

comunicação mais recente do BC? 

 

Fernandez: A fala do Roberto Campos 

[na segunda-feira] foi na linha de 

reconhecer a surpresa da inflação de 

março, que surpreendeu 

significativamente. Foi o maior desvio 

em relação ao consenso de mercado para 

a série histórica e 0,6 ponto acima da 

projeção do BC. Acho que uma parte do 

mercado errou quando considerou que, 

com a sinalização de que o BC pararia o 

aperto em maio, ele faria isso 

independentemente dos dados. A fala do 

Roberto Campos mostra que estão 

analisando como isso modifica o cenário 

deles, sem dar uma sinalização clara se 

vai manter esse ‘guidance’ de parar em 

maio ou não, mas dizendo que estão 

abertos a rever o cenário. 

 

Valor: Mas o J.P. Morgan já previa 

que o BC não conseguiria parar nos 

12,75%... 

 

Fernandez: Quando o BC anunciou 

que o próximo movimento seria uma 

alta de 1 ponto e sinalizou que poderia 

parar em maio, só pelo que ele projetava 

para o IPCA de março no Relatório de 

Inflação a gente já tinha a percepção de 

que ele não conseguiria fazer isso. Então, 

a gente previu que ele deveria entregar 

mais uma alta de 0,50 ponto em junho. 

Dadas as incertezas e as altas 

acumuladas, tudo isso permite que ele 

pelo menos pare em junho para observar 

outros fatores. Acho importante até a 

própria comunicação do Banco Central 

deixar a porta aberta para mudanças de 

cenário, porque há riscos grandes. É 

muito difícil dizer com convicção o que 

vai ocorrer até nos próximos dois meses. 

 

A atividade deve se enfraquecer e isso 

também tende a deteriorar o cenário do 

câmbio” 

 

Valor: O cenário de inflação de médio 

prazo ainda tem muitos riscos de alta? 

 

Fernandez: No curto prazo, os vetores 

são no sentido de inflação mais alta, 

porque a apreciação do câmbio é recente 

e as commodities são um risco. Mas a 

médio, longo prazo o quadro é mais 

balanceado. A nossa revisão recente da 

inflação para 2023 considera um IPCA 

de 4,2% e incorpora um dólar de R$ 

5,30. Com o dólar a R$ 4,70, reconheço 

o risco de baixa para essa projeção. E 

também tem os efeitos do corte do IPI 

[imposto sobre produtos 

industrializados], que ainda não temos 

clareza de como vai pegar no 

consumidor, e o aperto acumulado tende 

a pegar mais. Nossas contas mostram 

que leva ao menos seis meses a partir do 

início da alta de juros para ter efeito de 

fato na inflação. Olhando à frente, os 

preços devem refletir a taxa de juros 

mais restritiva. 

 

Valor: Como o banco vê a trajetória do 

câmbio? 

 

Fernandez: A gente começou o ano 

muito construtivo com a moeda 

avaliando que as condições favorecem o 

comportamento do real, principalmente 

os preços de commodities. Juros altos 

também ajudam. No curto prazo, o 

Brasil está numa posição confortável e é 

difícil encontrar outros países para 

investir. Mas, mais para o segundo 

semestre e para o fim do ano, as eleições 

e o Federal Reserve podem frear essa 

apreciação. Nosso time passou a projetar 

duas altas seguidas de 0,5 ponto nos 

Estados Unidos e agora projeta taxa 

restritiva para o fim do ano. 
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Valor: O cenário de atividade também 

desfavorece o real? 

 

Fernandez: A atividade deve se 

enfraquecer e isso também tende a 

deteriorar o cenário do câmbio. A 

demanda deve sofrer com o aperto 

monetário e esperamos que o Brasil 

entre em recessão no segundo semestre. 

Isso sem contar as incertezas em relação 

à eleição e a política fiscal a partir de 

2023. São três fatores que devem 

segurar a valorização do câmbio: a 

acomodação dos preços de commodity, a 

dinâmica doméstica e a alta dos juros 

americanos. 

 

Valor: O que o aperto do Fed implica 

para o BC? 

 

Fernandez: O aperto do Fed também 

ajuda o BC porque o Brasil vem 

importando muita inflação global. Se a 

situação global é amenizada, na verdade 

o Fed estaria ajudando. 

 

Valor: Mas uma alta de juros 

americana não tende a fortalecer o 

dólar? 

 

Fernandez: De fato, o aperto do Fed se 

manifesta pelo canal do câmbio, mas 

esse ímpeto para controlar a inflação 

americana e segurar a demanda nos 

EUA também provocaria uma redução 

da inflação global. É só observar o 

comportamento recente das 

commodities. O risco de a China crescer 

menos por conta de lockdowns 

enfraquece as commodities, que acabam 

antecipando uma demanda global 

menor. Preços menores de matérias-

primas ajudariam a inflação global a se 

reduzir, mas não ajudariam a taxa de 

câmbio já que somos grandes 

exportadores de commodities. Tudo tem 

um limite, claro 

 

Valor: Qual seria? 

 

Fernandez: Se a gente observar um 

aumento de juros forte e dos 

rendimentos dos Treasuries, gerando 

grande aversão a risco, isso prejudicaria 

emergentes e o Brasil. Mas a gente não 

enxerga esse cenário como o principal 

ainda. Esperamos um aumento 

relativamente gradual de juros e das 

condições financeiras globais. 

 

Valor: A curva de juros reais no Brasil 

embute taxas ao redor de 5,5% e perto 

de 6% em alguns vencimentos. O que 

isso significa? 

 

Fernandez: De fato chama atenção. 

Porque, se você olhar a taxa de juro real 

para, por exemplo, uma NTN-Bs 2055, 

está em torno de 5,5%. É uma taxa de 

juro real muito difícil de se materializar, 

e caso se materialize, muito 

provavelmente a gente vai ter um 

problema muito maior de dívida pública. 

Se a taxa de juros real neutra é entre 4% 

e 4,5%, há um prêmio ali dada a 

incerteza sobre a política econômica no 

Brasil ao longo dos próximos anos. 

 

Valor: Como a senhora enxerga a 

sustentabilidade da dívida no longo 

prazo? 

 

Fernandez: Existe um prêmio de risco 

na curva de juros reais em relação à 

credibilidade, não só do Banco Central, 

mas do governo e se ele vai fazer o que 

precisar para estabilizar a dívida como 

proporção do PIB. Qualquer exercício 

nosso de dinâmica da dívida pública com 

os números hoje mostra que é muito 

difícil uma convergência da dívida no 

longo prazo para patamares menores. O 

Brasil tem um crescimento potencial 

muito baixo para padrões emergentes, 

que a gente pode falar que está na ordem 

entre 1% e 1,5%, e uma dívida muito alta 
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acima, de 80% do PIB. Tudo isso com 

uma taxa de juros real neutra em torno 

de 4%. 

 

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

ia/2022/04/18/selic-de-14-e-

improvavel-mas-nao-impensavel-diz-j-

p-morgan.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Guerra e PIB fraco travam 
aquisições de empresas 
 
Negócios anunciados somaram US$ 
12,2 bilhões no ano até 10 de abril, 
segundo levantamento da Dealogic 
 
Por Mônica Scaramuzzo — De São 
Paulo 
18/04/2022 05h00  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Miranda, do Santander: Volatilidade do 

mercado tem impacto na referência de 

preços dos ativos — Foto: Silvia 

Zamboni/Valor 

 

As operações de fusões e aquisições 

(M&A, na sigla em inglês) apresentam 

forte queda neste ano, diante da 

instabilidade da economia no exterior e 

no Brasil e das incertezas provocadas 

pela guerra da Rússia contra Ucrânia. 

Do início de janeiro até 10 de abril, 

foram anunciadas 134 transações, com 

recuo de 14,6% em relação ao mesmo 

período de 2021. Em volume, a redução 

é maior: de 57%, para US$ 12,2 bilhões, 

de acordo com levantamento feito pela 

Dealogic a pedido do Valor. 

 

Os dados parciais apontam incertezas 

sobre qual a tendência para o cenário de 

M&A no país para 2022, que será 

marcado ainda pelas eleições 

presidenciais. “O que vimos até agora 

mostra que o ano será mais difícil do que 

o mercado previa no fim do ano 

passado”, diz uma fonte que atua nesse 

mercado e preferiu não ser identificado. 

 

De acordo com o retrato apresentado 

pelo Dealogic, os negócios envolvendo 

grupos estrangeiros também ficaram 

abaixo do mesmo período de 2021. Do 

total movimentado neste ano, 20%, ou 

US$ 2,4 bilhões, envolveram 

investidores de fora do país. O restante 

corresponde a negociações domésticas. 

 

 
Embora o fluxo de capital estrangeiro 

tenha crescido na bolsa, grupos 

estrangeiros esperam um cenário mais 

claro para definir onde alocar seus 

recursos. Com a guerra, muitos 

investidores colocaram planos de 

aquisições em banho-maria. 

 

Gustavo Miranda, responsável pela área 

de banco de investimento do Santander, 

afirma que a volatilidade do mercado 

tem impacto na referência de preços dos 

ativos que estão sendo negociados. 

“Temos um cenário de inflação e de 

aperto monetário aqui e lá fora. As 

incertezas econômicas também afetam 

os múltiplos de empresas listadas em 

bolsa.” 

 

De acordo com o executivo, o custo para 

a captação de dinheiro novo também 
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aumentou, como reflexo do aumento das 

taxas de juros. Esse fator influencia o 

financiamento das operações. 

 

O ambiente de negócios no início deste 

ano no país ficou mais turvo em relação 

ao mesmo período do ano passado. 

Naquele momento, embora o Brasil 

ainda estivesse sob efeito mais forte da 

pandemia, a expectativa em relação à 

retomada da economia era mais otimista 

do que agora. Em 2021, o país registrou 

volumes recordes no mercado de 

capitais, com cerca de R$ 130 bilhões em 

ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla 

em inglês) e ofertas subsequentes de 

ações (“follow-ons)”. As operações de 

M&A fecharam em cerca de US$ 90 

bilhões, maior patamar em dez anos. 

 

No início do ano passado, foram 

fechados negócios importantes - a fusão 

da Intermédica com Hapvida criou uma 

nova empresa avaliada em R$ 110 

bilhões à época do anúncio do negócio, 

no início de março do ano passado. 

Outro acordo importante no começo de 

2021 foi a cisão da participação do Itaú 

Unibanco na XP, que ajudou a turbinar 

o valor dos negócios. “Essa não é 

exatamente uma operação clássica de 

M&A, mas foi computada pelo Dealogic 

no primeiro trimestre”, observa 

Miranda, do Santander. 

 

De acordo com outra fonte do mercado 

financeiro, boa parte dos acordos de 

M&As, sobretudo na área de tecnologia, 

estão com os preços de referência mais 

baixos que os praticados no ano passado 

por conta da desvalorização de parte das 

companhias do setor na bolsa 

americana. “Há uma correção 

importante do ‘valuation’ [valor de 

mercado] das empresas de tecnologia”, 

afirma. 

 

Essa fonte também ressalta que a 

definição dos preços dos ativos em 

acordos de fusões e aquisições também 

ocorre em empresas de outros setores no 

Brasil. Com a queda das ações das 

empresas brasileiras listadas em bolsa, a 

diferença entre o valor que o vendedor 

pede e o que o comprador está disposto 

a pagar aumentou neste ano. Esse fator 

também ajuda a explicar a queda nos 

volumes das operações anunciadas nos 

primeiros meses deste ano. A exceção 

são ativos ligados a commodities, 

sobretudo minério, agrícola e metais, 

além de empresas de óleo e gás. 

 

Uma das maiores transações anunciadas 

em 2022 foi a da Rede D’Or com a 

operadora de saúde SulAmérica. A rede 

hospitalar avaliou a seguradora em R$ 

15 bilhões. Outra importante operação 

na área de saúde que está em curso é a 

venda de uma fatia do Hospital Care, 

que tem os fundos Crescera e Abaporu, 

da família do empresário Elie Horn, 

como acionistas, conforme antecipou 

o Valor. A Bradesco Saúde e fundos de 

private equity (que compram 

participações em empresas) estão entre 

os interessados. 

 

Grandes negócios podem ser fechados 

nos próximos meses, sobretudo na área 

de energia. Entre eles, está a venda da 

Quantum, que reúne ativos da energia 

da Brookfield, avaliada em R$ 7 bilhões. 

A Dommo Energia, resultante da 

reestruturação da OGX, também foi 

colocado à venda, conforme antecipou o 

Pipeline, o site de negócios do Valor. 

 

A venda da petroquímica Braskem 

também está entre as mais esperadas 

pelo mercado. No entanto, a negociação 

é considerada mais complexa, mas pode 

movimentar cerca de R$ 40 bilhões. 
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De acordo com Miranda, muitos aportes 

privados, sobretudo de fundos de private 

equity, podem ser feitos em companhias 

que não conseguiram abrir o capital no 

ano passado. 

 

Se por um lado está mais difícil traçar 

um cenário para M&A no início deste 

ano, o quadro está mais claro para o 

mercado de capitais. Diante das 

incertezas dentro e fora do país e 

volatilidade por conta das eleições 

presidenciais, a expectativa é que o 

mercado encerre o primeiro semestre 

sem um IPO no horizonte. As projeções 

estão mais voltadas para “follow-ons”, 

ofertas de empresas já listadas em bolsa. 

O mercado aguarda a operação da 

Eletrobras, que poderá movimentar 

cerca de R$ 30 bilhões. 

 

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

ia/2022/04/18/guerra-e-pib-fraco-

travam-aquisicoes-de-empresas.ghtml   

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Petrobras: Discurso de Coelho 
como diretor-presidente foi 
bem-recebido, diz Credit 
Suisse 
 
O executivo defendeu a política de 
preços da companhia e afirmou que vai 
manter o plano estratégico 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
18/04/2022 10h00  Atualizado há 54 
minutos 

 
O primeiro discurso de José Mauro 

Coelho como diretor-presidente 

da Petrobras foi bem recebido pelo 

mercado, diz o Credit Suisse. O 

executivo defendeu a política de preços 

da companhia e afirmou que vai manter 

o plano estratégico. 

 

Os analistas Regis Cardoso e Marcelo 

Gumiero escrevem que Coelho chega 

com experiência no setor de petróleo e 

gás, mais recentemente como diretor do 

conselho da PPSA e sendo secretário no 

Ministério de Minas e Energia. 

 

O banco elogia o mandato do 

general Joaquim Silva e Luna, 

demitido do cargo pelo governo federal, 

destacando que Coelho assume uma 

empresa que distribuiu R$ 100 bilhões 

em dividendos em 2021, 37% ao 

governo, além de R$ 202 bilhões em 

impostos. 

 

O Credit Suisse tem recomendação de 

compra para Petrobras, com preço-alvo 

em US$ 17 para os recibos de ação 

(ADRs) negociados na Bolsa de Nova 

York (Nyse), potencial de alta de 15,5% 

sobre o fechamento da última sexta-

feira. 

 
Os analistas Regis Cardoso e Marcelo 

Gumiero escrevem que Coelho chega 

com experiência no setor de petróleo e 

gás — Foto: Reprodução/Petrobras 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/18/petrobras-discurso-
de-coelho-como-diretor-presidente-foi-
bem-recebido-diz-credit-suisse.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/18/petrobras-discurso-de-coelho-como-diretor-presidente-foi-bem-recebido-diz-credit-suisse.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/18/petrobras-discurso-de-coelho-como-diretor-presidente-foi-bem-recebido-diz-credit-suisse.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/18/petrobras-discurso-de-coelho-como-diretor-presidente-foi-bem-recebido-diz-credit-suisse.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/18/petrobras-discurso-de-coelho-como-diretor-presidente-foi-bem-recebido-diz-credit-suisse.ghtml
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Legislação 

Metaverso leva advogados a 
indicarem novas medidas 
para evitar processos 
 
Sem uma lei específica, cláusulas 
contratuais e códigos de conduta são 
algumas soluções 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
18/04/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Alexandre Almeida Cardoso: empresas 

precisarão criar regramentos próprios, 

como um código de conduta para dizer 

como se comportar no metaverso — 

Foto: Celso Doni/Valor 

 

Na busca pela inovação, grandes 

empresas e escritórios de diversos 

segmentos começam a ensaiar o uso do 

chamado metaverso - um ambiente 

virtual em 3D onde as pessoas 

convivem representadas por avatares. 

Como ainda não existe uma legislação 

específica para regular essa 

nova tecnologia, 

advogados trabalhistas, especialistas 

em marcas e patentes e da 

área tributária têm antecipado 

prováveis “riscos do metaverso” para 

que medidas preventivas evitem 

processos. 

 

Até que leis sejam discutidas, 

elaboradas, aprovadas e entrem em 

vigor, especialistas concordam que as 

relações no metaverso terão que ser 

previamente reguladas pelas próprias 

empresas. Um exemplo seriam 

contratos privados, como fez 

a Brahma ao realizar uma festa em 

uma bar virtual no servidor Cidade 

Alta, onde jogadores simulam situações 

do cotidiano. A companhia estabeleceu, 

entre outros, que os avatares não 

poderiam usar armas no evento. 

 

No mundo corporativo, empregados de 

diversos países trabalharão lado a lado 

no metaverso. A multinacional de 

tecnologia Accenture, por exemplo, há 

cerca de um ano montou um escritório 

no metaverso, para os seus 500 mil 

funcionários espalhados por diversos 

países. A ideia é que, nesse escritório, os 

profissionais interajam em reuniões 

virtuais com seus avatares. 

 

Essa situação, porém, faz surgir a dúvida 

sobre qual norma trabalhista aplicar. 

Segundo o advogado trabalhista Luiz 

Marcelo Góis, do BMA Advogados, 

poderia ser a do local da 

residência do empregado avatar, a da 

sua nacionalidade ou a que as partes 

poderão escolher. O local onde serão 

resolvidos eventuais litígios também é 

outra questão ainda sem resposta 

definitiva. “Poderiam ser sanados no 

próprio metaverso, com a criação de 

tribunais virtuais?”, diz. 

 

Impor um limite de horas no 

metaverso também pode ser necessário. 

Isso porque para uma pessoa controlar o 

próprio avatar em reuniões e eventos, 

precisa usar equipamentos 

de realidade virtual e, assim, poderão 

surgir novas doenças ocupacionais. 

“A proteção à saude de cada pessoa 

imersa nesse ambiente 3D também é 

algo preocupante”, afirma Góis. 
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O controle de jornada de 

trabalho no metaverso - que Góis 

chama de “meta-trabalho” - poderá 

ser equiparado ao do home office, 

previsto na lei da reforma trabalhista 

como “teletrabalho” (artigo 75-B). 

Segundo a reforma, o teletrabalho não 

precisa de controle de ponto. Mas, com a 

entrada em vigor da MP 1108, isso só 

deve valer para quem exerce trabalho 

por produção ou tarefa. Também há 

quem considere que se o funcionário 

está no metaverso dentro das 

“dependências virtuais” do trabalhador, 

a empresa seria obrigada a 

fazer controle de ponto. 

 

“Os advogados podem orientar, mas, no 

fim, vai depender do bom senso dos 

juízes ao aplicar a atual legislação à nova 

realidade”, pondera Góis. 

 

Por outro lado, alguns dos problemas 

enfrentados pelos trabalhadores no 

home office poderão ser minimizados ou 

solucionados no metaverso, segundo o 

advogado Alexandre Almeida Cardoso, 

do TozziniFreire. Com todos os 

funcionários no mesmo escritório 

virtual, para ele, esse ambiente imersivo 

poderá diminuir a sensação de solidão e 

de falta de engajamento à cultura da 

empresa. “O metaverso promete maior 

interação”, diz. 

 

Para evitar processos na Justiça, 

enquanto não há leis específicas, 

Cardoso afirma que as empresas 

precisarão criar regramentos 

próprios, como um código de 

conduta para esclarecer como as 

pessoas devem se comportar no 

metaverso. Esses códigos poderão 

explicar, por exemplo, a configuração 

de assédio moral e/ou sexual no 

ambiente virtual. 

 

Contudo, Cardoso acredita que no futuro 

haverá normas para trazer maior 

segurança jurídica nesse novo ambiente 

virtual. “Até pouco tempo atrás, a 

internet era tratada como terra de 

ninguém e, depois, veio o Marco Civil da 

Internet. O mesmo deve ocorrer”, diz. 

 

Propriedade intelectual 

 

Além da área trabalhista, especialistas 

em marcas e patentes também preveem 

demandas com o crescimento do 

metaverso. Marcas já têm buscado 

maior participação no meio digital, em 

diversos países. Em outubro, por 

exemplo, a Nike solicitou o registro de 

sua marca para o uso em produtos 

virtuais nos Estados Unidos, 

incluindo calçados e roupas para os 

avatares. A Gucci vendeu uma bolsa, 

no game Roblox, por 350 mil Robux - a 

moeda virtual do jogo-, o que vale algo 

em torno de R$ 22 mil. 

 

O metaverso ainda é muito vinculado ao 

universo dos games, como Roblox, 

Fortnite ou Cidade Alta, segundo a 

professora de Propriedade Intelectual e 

vice-diretora da Faculdade Nacional de 

Direito da UFRJ, Kone Cesário. “Mas 

acredito que seja questão de tempo para 

se tornar uma nova realidade, uma nova 

forma de acesso e de interação via 

internet”, diz. 

 

Com a expansão de lojas incluindo seus 

produtos nos mais variados ambientes 

metaverso, entretanto, novos conflitos 

de violação de marcas poderão aparecer, 

segundo a professora. A grife 

francesa Hermès, por exemplo, acusou 

recentemente um artista de copiar um 

dos modelos de bolsas mais famosos da 

grife de luxo para vender NFTs (do 

inglês, non fungible token) dessas bolsas 

no metaverso. O produto seria 

falsificado por não haver autorização da 
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empresa para esse tipo de 

comercialização. 

 

Kone Cesário lembra que, hoje em dia, 

as marcas são registradas por território. 

Ou seja, para a empresa ter proteção da 

marca no Brasil, precisa ter o registro no 

país. “Só que o metaverso deve 

extrapolar o princípio da 

territorialidade”, diz. “Um produto 

virtual pode ser vendido no mundo 

inteiro e, em questão de segundos, a 

marca pode ser violada em diversos 

locais”, acrescenta. Para a professora, 

será necessário que existam normas 

internacionais que regulamentem o 

tema. 

 

Como esses produtos comercializados 

no metaverso são pagos 

em criptomoedas - como a bolsa 

Gucci vendida por 350 mil Robux -, 

tributaristas começam a estudar sobre 

como ficaria a tributação. Ainda não 

há regulamentação nem dos órgãos 

internacionais e nem do Brasil que 

estabeleça quais tributos incidem sobre 

essas transações virtuais, segundo a 

advogada Priscila Spadinger, 

especialista em M&A, Inovação e 

Startups, sócia do Andrade Silva 

Advogados. 

 

No Brasil, atualmente, só se tributa as 

criptomoedas quando esses ativos são 

convertidos em dinheiro. Nesse caso, 

segundo Priscila, deve haver a apuração 

do ganho de capital, declaração 

no Imposto de Renda e pagamento 

do tributo sobre o ganho registrado. 

Mas, com a ampliação do metaverso e 

seu alcance global, diz ela, as 

implicações tributárias devem ficar mais 

complexas. 

 

Esse novo universo 3D ainda tem muito 

potencial no Brasil. Somente 6% dos 

brasileiros já usam alguma versão do 

metaverso, o que equivale a 4,9 milhões 

de pessoas, segundo estudo divulgado 

pela Kantar Ibope. E cerca de 134 

milhões acessam a internet no país. 

 

Algumas lojas brasileiras também já dão 

os primeiros passos nesse novo mundo 

virtual. Em julho, a Lojas Renner, por 

exemplo, fez sua Jornada de Líderes 

“OneX, várias histórias, uma potência” 

no metaverso. O encontro reuniu 5 mil 

líderes espalhados por Brasil, Uruguai, 

Argentina, China e Bangladesh de forma 

simultânea e integrada. Em dezembro, 

a Lacta lançou uma loja virtual em 3D 

para os consumidores. Os clientes 

podem caminhar pela loja e visualizar os 

produtos nas prateleiras, como fariam 

em um ambiente físico. 

 

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

cia/2022/04/18/metaverso-leva-

advogados-a-indicarem-novas-

medidas-para-evitar-processos.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/18/metaverso-leva-advogados-a-indicarem-novas-medidas-para-evitar-processos.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/18/metaverso-leva-advogados-a-indicarem-novas-medidas-para-evitar-processos.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/18/metaverso-leva-advogados-a-indicarem-novas-medidas-para-evitar-processos.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/18/metaverso-leva-advogados-a-indicarem-novas-medidas-para-evitar-processos.ghtml


15 

 

 
 
Economia 

Fila do INSS chega a quase 1 
ano para quem depende de 
perícia. Veja quanto tempo 
leva cada benefício 
 

Pedidos de BPC para pessoas com 

deficiência de baixa renda demoram, em 

média, 11 meses para serem analisados 

 
Geralda Doca 
18/04/2022 - 04:30 / Atualizado em 
18/04/2022 - 07:58 
 

Auxílio-doença não muda valor da 

restituição Foto: Arquivo 

 

BRASÍLIA e RIO - Enquanto o Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS) 

tenta acelerar a concessão de benefícios 

previdenciários para cumprir um acordo 

com o Supremo Tribunal Federal (STF), 

estão ficando ainda mais para trás 

pedidos de alguns dos cidadãos mais 

vulneráveis. 

 

Pessoas com deficiência de famílias de 

baixa renda, que têm direito ao Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), de um 

salário mínimo, esperam quase um ano 

para ter o pedido analisado. 

  

Também esperam muito trabalhadores 

que buscam auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez. Em 

comum, eles têm a necessidade de 

passar por perícia médica, principal 

gargalo do INSS atualmente. 

Segundo dados oficiais obtidos pelo 

GLOBO, o INSS demora, em média, 11 

meses e três dias para analisar pedidos 

de BPC para pessoas com deficiência, 

um dos perfis mais carentes da 

população. 

 

Quem entra com pedido de 

aposentadoria por invalidez precisa 

esperar quase sete meses pela concessão 

do benefício, em média. Estes prazos 

ferem o acordo firmado entre o INSS e o 

STF, que estabelece entre 30 a 90 dias 

para a definição de pedidos de 

benefícios. 

 

Os pedidos represados de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e 

benefícios relacionados a acidentes de 

trabalho pularam de 254.023 em julho 

de 2019 para 964.560 em março deste 

ano, alta de 280% no período. 

 

— Segmentos mais vulneráveis 

continuam sendo os mais prejudicados 

por causa da necessidade de avaliações 

médica e social presenciais — diz a 

defensora pública federal, Fernanda 

Hahn, que integra o comitê de 

acompanhamento do acordo entre INSS 

e STF. 

 

 Fernanda diz que o INSS tem se 

esforçado para reduzir a espera na fila, 

mas esta deixando para trás os que 

dependem de de peritos e assistentes 

sociais. A situação tende a piorar, 

admitem fontes no governo, com a 

paralisação de médicos e servidores 

administrativos do INSS. 

 

A estimativa é que metade dos peritos 

cruzou os braços e 20% dos servidores 

do INSS aderiram ao movimento por 

reajuste salarial do funcionalismo 

federal. 

 

Longa espera 
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Juliana Nascimento levou mais de um 

ano para ter pedido da filha Giovanna, 

que é autista, analisado pelo INSS Foto: 

Gabriel de Paiva 

 

Desempregada há mais de dois anos, 

Juliana Nascimento, de 37 anos, foi logo 

ao INSS protocolar um pedido quando 

soube que a filha Giovanna, de 7 anos, 

tinha direito ao BPC, em outubro de 

2020. Ela foi diagnosticada com 

Transtorno do Espectro Autista. 

 

O processo envolvendo documentação e 

avaliações médica e social levou mais de 

um ano. O INSS só deu uma resposta em 

dezembro de 2021. E negou o pedido. 

Alega que a criança não se encaixa nos 

critérios de acesso ao BPC. Para Juliana 

começou uma nova batalha contra o 

tempo, mas na Justiça. 

 

— Apresentei os laudos que comprovam 

o autismo, receitas, exames, levei minha 

filha para passar por avaliações social e 

médica, mas mesmo assim foi indeferido 

— lamenta. 

 

Considerando todo o rol de benefícios 

sob a responsabilidade do INSS, há 

quase 2,9 milhões de pessoas 

aguardando resposta do órgão. 

Agência do INSS em Porto Alegre: 

benefícios que dependem de perícias 

para serem concedidos ficam no fim da 

fila Foto: Evandro Leal / Agencia 

Enquadrar 

 

Na tentativa de resolver o problema 

quase crônico da fila do INSS, Ministério 

Público Federal, Defensoria Pública e 

INSS firmaram um acordo, homologado 

pelo Supremo Tribunal Federal, em 

meados de 2021, que fixou prazos 

máximos para o reconhecimento do 

direito dos segurados. 

 

Eles variam entre 30 e 90 dias, 

dependendo do tipo de benefício. No 

caso de descumprimento, o INSS fica 

obrigado a pagar benefícios retroativos 

com juros e correção monetária aos 

segurados. 

 

Prioridade para acordo 
 
Contudo, o acordo ainda não contempla 

os casos que dependem de perícia 

médica e avaliação social. Pelos termos 

do acordo, esse tipo de atendimento 

somente voltaria a ter prazo limitado 

com a retirada das restrições para o 

controle da Covid-19 e o 

restabelecimento da atividade pericial. 

 

Por causa desse acordo, a fila do INSS 

para benefícios simples, como BPC para 

idosos e salário-maternidade, que não 

dependem de perícia, caiu de 1,76 

milhão em janeiro para 1,69 milhão em 

março. 
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Com isso, o prazo médio para a 

concessão de todos os tipos de benefícios 

é de 94 dias, influenciado por pedidos 

simples de aposentadoria. Mas essa 

média encobre a demora nos casos de 

auxílio-doença, aposentadoria por 

invalidez e BPC para pessoas com 

deficiência. 

 

Segundo técnicos do governo ouvidos 

pelo GLOBO, o INSS prioriza benefícios 

incluídos no acordo para reduzir seus 

prazos médios, deixando de lado os 

outros requerimentos. Assim, enquanto 

filas encolhem outras aumentam. 

 

Fernanda Hahn observou que o número 

de perícias diárias caiu nos últimos 

meses. Peritos exigem a higienização das 

salas a cada atendimento por causa da 

pandemia. 

 

— A gente já tem um passivo de perícia, 

e isso vai agravar com a greve dos peritos 

— preocupa-se a defensora pública, que 

diz estar em curso no comitê alterações 

nos termos do acordo com o STF antes 

mesmo de o governo decretar o fim da 

emergência sanitária. 

 

Também integrante do comitê, a 

procuradora da República Zélia Luiza 

Pierdoná defende que o INSS ao menos 

adote alternativas, como a realização de 

consultas via teleatendimento para 

benefícios por incapacidade. Com o 

arrefecimento da pandemia, ela defende 

um ajuste no acordo: 

 

— A gente não quer desfazer o acordo, 

mas queremos que se inicie a contagem 

do prazo em relação às perícias — diz a 

procuradora, acrescentando que o 

assunto será discutido no comitê em 27 

de abril. 

 

Onze meses em nova espera 
 

Diagnosticado com com linfoma não 

Hodgkin, um tipo de câncer do sistema 

linfático que enfrequece todo o sistema 

imunológico, o pedreiro João Ramos de 

Vasconcelos, de 58 anos, morador do 

Morro do Dendê, na Ilha do Governador, 

na Zona Norte do Rio, não conegue 

acessar o auxílio-doença. 

 

João Ramos Vasconcelos aguarda há 

mais de um ano a concessão do benefício 

do INSS Foto: Gabriel de Paiva / Agência 

O Globo 

 

Descobriu a doença em fevereiro de 

2019, mas só conseguiu iniciar o 

tratamento em julho daquele ano no 

sistema público. Por conta disso, ficou 

sem renda e, consequentemente, sem ter 

como pagar o INSS, o que fez com que 

perdesse a qualidade de segurado. E por 

isso teve o pedido indeferido. 

 

Vivendo com a ajuda de familiares e 

amigos, já que não tem condições de 

trabalhar, João deu entrada no BPC para 

pessoa com deficiência em maio de 2021 

e, passados 11 meses, sequer foi 

chamado paraperícia médica e avaliação 

social, essenciais para a concessão do 

benefício. 

 

— Dependo das pessoas para tudo, da 

alimentação aos remédios que preciso 

tomar para enfrentar essa doença — 

lamenta João, que teme o agravamento 

do seu estado de saúde. 

 

Procurado, o INSS informou que o 

sistema não concedeu o BPC porque 
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João havia tentado o auxílio-doença. 

"Quando o requerimento for novamente 

processado automaticamente, caso não 

haja mais nenhuma pendência, o 

requerente poderá proceder com o 

agendamento da Avaliação Social e da 

Perícia Médica", informou o INSS em 

nota. 

 

Falta pessoal 
 
Outro grupo que enfrenta dificuldades 

no INSS são os pescadores de baixa 

renda, que têm direito ao chamado 

seguro-defeso, uma remuneração básica 

durante o período de pesca proibida por 

razões ambientais. A fila desse benefício 

subiu de 295.023 mil em julho de 2019 

para 332.606 em março deste ano. 

 

Servidores públicos que precisam do 

certificado de tempo de contribuição 

para contar tempo no setor privado para 

se aposentar podem esperar até três 

anos. 

 

Dados do INSS também indicam que o 

combate a fraudes está prejudicado: o 

volume de processos com suspeita de 

irregularidades subiu de 590 mil para 

607 mil entre dezembro de 2021 e março 

de 2022, mas a média mensal de 

investigações concluídas caiu de 37 mil 

para 13 mil, no período. 

 

A principal dificuldade operacional do 

INSS, segundo o governo, é a falta de 

pessoal. O novo ministro do Trabalho e 

Previdência, José Carlos Oliveira, 

prometeu adotar medidas para reduzir 

as filas, como o pagamento de bônus, 

uma espécie de hora extra para 

servidores analisarem processos 

represados além do fluxo normal de 

trabalho, mas a medida ainda não foi 

implementada. 

 

Outra saída, seria realocar para a análise 

de requerimentos servidores que atuam 

no atendimento. Para isso, é preciso 

autorizar a contratação de temporários e 

terceirizados para substitui-los e não 

prejudicar quem procura as unidades do 

INSS, o que ainda é só um plano no 

governo. 

 

O INSS afirma que investe na 

automatização de processos, mas o 

ritmo da Dataprev, estatal de 

processamento de dados, é lento, 

segundo técnicos envolvidos. Ainda 

assim, os casos mais complexos exigem 

análise de servidores. 

 

A realização de concursos públicos 

ajudaria a resolver o problema de forma 

definitiva, mas o processo seletivo e 

treinamento demoraria mais de um ano, 

explicou um integrante do governo. 

 

A contratação de terceirizados seria a 

solução mais rápida e de menor custo, 

mas verba de custeio do INSS em 2022 é 

a menor em muitos anos, tendo em vista 

o veto do presidente Jair Bolsonaro a 

quase R$ 1 bilhão em emendas ao 

Orçamento endereçadas ao órgão. Os 

recursos disponíveis não são suficientes 

sequer para das despesas básicas das 

unidades do INSS. (Colaborou Martha 

Imenes) 

 

https://oglobo.globo.com/economia/fil
a-do-inss-chega-quase-1-ano-para-
quem-depende-de-pericia-veja-quanto-
tempo-leva-cada-beneficio-25478202  
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Economia 

Inflação: Veja cinco dicas de 
educação financeira para 
jovens driblarem a alta dos 
preços no orçamento 
 
Investigação das despesas e revisão dos 
hábitos de consumo ajudam na 
organização das finanças 
 
Carolina Nalin 
17/04/2022 - 09:16 
 

Preços dos alimentos pressionam 

inflação Foto: Analice Paron- 

18/03/2017 / Agência O Globo 

 

RIO - Os jovens entre 20 e 30 

anos experimentam pela primeira vez o 

cenário de inflação alta, prolongada e 

dispersa entre os preços de vários 

produtos e serviços do cotidiano, dos 

transportes aos alimentos. 

 

O IPCA acumulado em 12 meses atingiu 

11,3% em março, o sétimo mês 

consecutivo em dois dígitos. Isso não 

ocorria desde o surto inflacionário entre 

novembro de 2002 e novembro de 2003, 

sob forte influência do dólar. 

 

O cenário se repete agora com o alto 

desemprego. Nascidos na estabilidade 

do Plano Real, sem a memória 

inflacionária dos pais, os jovens são os 

que têm maior dificuldade de encontrar 

trabalho e aumentar a renda. 

 

Diante dessa conjuntura, é preciso saber 

organizar o orçamento para driblar a 

corrosão do poder de compra. Para 

ajudar nessa missão, o GLOBO 

conversou com os especialistas André 

Braz, coordenador do Índice de Preços 

do FGV IBRE, e Pedro Leão Bispo, 

professor dos MBAs da FGV. 

 

Veja a seguir as principais dicas dos 

economistas para quem está começando 

a vida adulta em meio à inflação elevada: 

 

1. Investigue despesas e elimine os 

gargalos 

 

O primeiro passo recomendado por 

especialistas é identificar para onde vai 

o dinheiro. Vale usar a tecnologia e 

registrar gastos num app de finanças 

para acompanhar a evolução dos gastos. 

“É preciso saber quanto se gasta com 

cada coisa para identificar os gargalos e 

eliminá-los rapidamente. As vezes a 

pessoa paga muita coisa no cartão de 

crédito ou no débito automático e não 

presta atenção na fatura. De repente o 

seu plano de celular sofre um reajuste de 

preço ou expira a promoção e você só 

descobre isso depois”, diz Braz. 

 

 

2. Estabeleça suas prioridades 

 

Depois de investigar seu orçamento, 

reveja seus hábitos de consumo e 

estabeleça prioridades para a alocação 

do seu dinheiro.“Coloque em ordem 

aquilo que é importante: alimentação, 

moradia, transporte e lazer. Para quem 

tem filhos, inclua a educação deles logo 

depois de alimentação e moradia”, diz 

Leão. “Deixe o não essencial para um 

segundo momento e corte da lista se for 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-primeira-inflacao-gente-nunca-esquece-geracao-enfrenta-alta-de-precos-perde-independencia-25477644
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-primeira-inflacao-gente-nunca-esquece-geracao-enfrenta-alta-de-precos-perde-independencia-25477644
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preciso para abrir espaço no 

orçamento”, complementa Braz. 

 

3. Pesquise em diferentes 

estabelecimentos 

 
Pesquisar preços é a chave para o 

consumidor, principalmente em tempos 

de remarcações. “Não fica pensando que 

cinco reais a mais no preço do arroz é 

pouco porque é o somatório desse pouco 

que impacta no fim do mês. E se precisar 

comprar um remédio ou outro item que 

não estava previsto, nunca compre no 

primeiro lugar que encontrou.”, diz 

Leão. 

 

4. Invista em qualificação 

 

Mesmo com o poder de compra 

reduzido, economistas reforçam que o 

investimento em educação é 

fundamental para o jovem aumentar a 

sua produtividade, conseguir melhores 

posições no mercado e aumentar sua 

renda. “É bom ficar de olho nas 

oportunidades de emprego que estão 

despontando no mercado e ver que tipo 

de curso é preciso fazer para se colocar 

melhor. A qualificação deve ser uma 

prioridade mesmo com a renda mais 

curta, porque é uma forma de o jovem 

crescer mais rapidamente“, destaca 

Braz. 

 

5. Planeje o seu future 

 

É preciso deixar de lado a mentalidade 

imediatista e pensar no longo prazo. 

Economistas explicam que é importante 

que os jovens invistam parte do que 

ganham de olho no futuro, inclusive 

para complementar a aposentadoria. 

“Não deixe seu dinheiro parado, mesmo 

que seja pouco. Dê menos relevancia 

para o valor absoluto e maior 

importância para remunerar o seu 

recurso” diz Leão. “Quanto mais cedo se 

começa a poupar, menor é o esforço que 

os jovens têm que fazer porque eles tem 

o tempo ao seu favor“, lembra Braz. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/inflacao-veja-cinco-
dicas-de-educacao-financeira-para-
jovens-driblarem-alta-dos-precos-no-
orcamento-25477776  
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Economia 

Exportações bilionárias de 
manganês são operadas com 
notas frias e extração ilegal 
 

Empresas utilizam endereço de minas 

desativadas em outros Estados para 

'esquentar' produto que na realidade é 

obtido em áreas não autorizadas no Pará 

 
André Borges, Brasília 
18 de abril de 2022 | 05h00 
 
A exportação de um dos 

principais minérios encontrados em 

terras brasileiras, o manganês, insumo 

que alimenta a produção mundial do aço 

e toda a indústria siderúrgica, tem 

sido marcada por esquemas 

fraudulentos montados para driblar 

órgãos de controle. Com o uso de notas 

fiscais frias, empresas omitem os 

verdadeiros locais de onde retiram 

milhares de toneladas do minério, 

promovendo saques em unidades de 

conservação florestal, terras indígenas e 

até áreas de concessões privadas. Para 

trás, deixam um rastro de destruição 

ambiental e prejuízos bilionários. 

 

O Estadão levantou informações sobre 

um esquema que domina boa parte da 

extração de manganês no Pará. 

Municípios como Parauapebas, 

Curionópolis e Marabá, na região 

Sudeste do Estado, são hoje o epicentro 

deste mercado clandestino, em uma área 

já conflagrada pelo desmatamento 

ilegal, garimpo e grilagem de terras. O 

plano consiste em utilizar, 

sistematicamente, documentos de 

extração emitidos em outros Estados, 

onde sequer há minas com atividades de 

exploração, para camuflar a verdadeira 

origem do material extraído. 

 

A reportagem teve acesso a documentos 

de transporte de cargas que são 

utilizados por caminhoneiros, para que 

possam trafegar com o minério. A partir 

desses documentos de autorização 

logística, foi possível acessar as notas 

fiscais usadas e que maquiam as fontes 

de origem das explorações ilegais. 

 

Marabá, na região Sudeste do Pará, é 

hoje um dos epicentros do mercado 

clandestino de manganês Foto: 

Divulgação/ABPM 

 

No dia 16 de dezembro do ano passado, 

a empresa CNB Minerações, dona de 

uma mina de manganês em Cavalcanti, 

cidade localizada na região da Chapada 

dos Veadeiros, em Goiás, emitiu uma 

nota fiscal “com fim específico de 

exportação”. 

 

No papel, a empresa previa o envio de 5 

mil toneladas de manganês para a Ásia, 

ao preço de R$ 2,4 milhões. A se basear 

nas informações contidas no 

documento, centenas de caminhões 

deixariam o interior de Goiás 

abarrotados de minério para, nas 

primeiras semanas de janeiro, seguirem 

até o complexo industrial de Marabá, no 

Pará, em viagens de 1.300 quilômetros 

de distância. 

 

De lá, percorreriam ainda um segundo 

trecho de mais 600 quilômetros, até 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/minerio
https://tudo-sobre.estadao.com.br/siderurgia
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finalmente desembocarem nos 

terminais do porto de Vila do Conde, em 

Barcarena, onde o manganês seria 

colocado em navios, com destino para a 

Ásia. Ocorre que a origem desse minério 

só existia no papel. 

 

Nenhum grama de manganês extraído 

pela CNB Minerações saiu de Cavalcanti, 

pelo simples fato de que a mina da 

empresa localizada no município goiano 

está inativa e já foi exaurida há cerca de 

20 anos, depois de ser explorada por 

décadas, desde o início dos anos 1970. 

Ainda assim, papéis da empresa foram 

usados para “legalizar” o minério 

explorado clandestinamente em regiões 

do entorno de Marabá. 

 

A reportagem encaminhou essas 

informações e documentos à Agência 

Nacional de Mineração (ANM), órgão 

vinculado ao Ministério de Minas e 

Energia (MME) responsável pela 

fiscalização do setor. A ANM confirmou 

a veracidade de todas as informações, 

informou que tomou conhecimento do 

caso e que “já comunicou à Polícia 

Federal sobre esta exportação da CNB”. 

O órgão declarou ainda que 

“providências estão sendo tomadas no 

sentido de instaurar a caducidade do 

título minerário da CNB”. 

 

Não foi um caso isolado. Outras 

empresas são suspeitas de utilizarem o 

mesmo caminho para exportar 

manganês do Pará e dar um ar de 

legalidade a extrações clandestinas. Em 

agosto de 2020, a própria ANM chegou 

a apreender 70 mil toneladas do minério 

no porto de Vila do Conde, um volume 

avaliado em cerca de R$ 60 milhões. 

Mais da metade dessa carga – 37 mil 

toneladas – estava em nome da Sigma 

Extração de Metais, empresa que, 

conforme os documentos sobre a 

apreensão, sequer tinha autorização 

para extrair manganês. Mesmo assim, a 

Sigma havia emitido uma nota fiscal de 

origem no Estado de Goiás para fazer 

sua exportação, quando todas as 

evidências colhidas – como a 

característica do material – apontavam 

para as terras do Pará. 

 

Em outubro de 2020, outros casos 

voltaram a ser identificados, quando 

mais 146 mil toneladas do minério ilegal 

foram bloqueadas no porto do Pará, 

prestes a embarcarem rumo à China. Foi 

o maior volume já apreendido, numa 

operação que contou com atuação da 

Polícia Federal, Ibama, Receita Federal, 

ANM e Marinha. Os 186 contêineres que 

seriam enviados à Ásia estavam 

carregados de manganês de origem 

ilegal, extraídos em áreas irregulares no 

Pará e vendidos com notas fiscais 

"esquentadas" por empresas que detém 

autorizações de lavra inativas em outros 

Estados, sem exploração. 

 

A reportagem procurou, 

insistentemente, as empresas CNB e 

Sigma para se manifestarem sobre o 

assunto, mas não conseguiu encontrar 

nenhum representante das companhias. 

Foram questionadas ainda as 

prefeituras das cidades paraenses de 

Marabá e Curionópolis, além do governo 

do Pará. Não houve nenhuma 

manifestação a respeito do assunto. 

 

A PF já instaurou cerca de 100 

inquéritos que investigam o esquema 

criminoso na extração do manganês. As 

investigações são desdobramento da 

operação Migrador, que, desde 2018, 

tem desvendado o modus operandi da 

exploração clandestina no Pará. 

 

A Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa Mineral (ABPM) afirmou que 

“a extração ilegal de manganês na região 

sudeste do Pará é problema grave que 
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precisa ser tratado urgentemente pelo 

governo, porque envolve danos 

ambientais e sonegação fiscal”. 

 

Segundo a associação, se a extração 

ocorresse de forma ordenada, poderia 

apoiar o desenvolvimento econômico e 

social da região. “É preciso não só uma 

atuação firme da Agência Nacional de 

Mineração em sintonia com demais 

órgãos, como Receita, Ibama e Polícia 

Federal para coibir esta atividade, mas 

também uma ação de conscientização e 

transformação destes agentes em 

mineradores regulares. Para a ABPM, o 

potencial da região e sua tradição 

mineral poderiam atrair investimentos e 

contribuir para melhorar a qualidade de 

vida dos moradores da região, com 

empregos, renda e divisas.” 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,exportacoes-bilionarias-de-
manganes-sao-operadas-com-notas-
frias-e-extracao-ilegal,70004041130  
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PIB da China tem crescimento 
de 4,8% no primeiro 
trimestre de 2022 
 
Resultado superou as projeções de 
economistas, que previam uma alta de 
até 4,6% para o período 
 

 

Redação, O Estado de S.Paulo 

18 de abril de 2022 | 08h18 

 
O Produto Interno Bruto 

(PIB) da China avançou 4,8% no 

primeiro trimestre de 2022 em relação a 

igual período do ano anterior, informou 

o Escritório Nacional de 

Estatística do país (NBS, na sigla 

em inglês) neste domingo.  

 

O resultado superou as projeções de 

economistas consultados pelo The 

Wall Street Journal, de alta de 4,6%, 

e o crescimento interanual de 4,0% 

registrado no último trimestre de 

2021. No entanto, colocou a economia 

chinesa em uma trajetória aquém da 

meta oficial para este ano, de expansão 

de 5,5% - mesmo se alcançado, o 

porcentual levaria a atividade do país ao 

avanço mais lento visto em mais 25 anos. 

 

Na margem, a economia chinesa 

registrou expansão de 1,3% no primeiro 

trimestre deste ano, o que representa 

desaceleração em relação ao ritmo 

observado no quarto trimestre de 2021, 

quando houve crescimento de 1,6% 

nessa base.  

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,pib-china-crescimento-4-8-
primeiro-trimestre,70004041411  

 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/china-asia
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pib-china-crescimento-4-8-primeiro-trimestre,70004041411
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pib-china-crescimento-4-8-primeiro-trimestre,70004041411
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pib-china-crescimento-4-8-primeiro-trimestre,70004041411


25 

 

 
 
Economia 

Evergreen tem mais um navio 
desencalhado, um ano após 
travar Canal de Suez 
 
Porta-contêineres da empresa ficou 
encalhado por um mês na costa leste 
dos EUA 

 
17.abr.2022 às 17h58Atualizado: 
17.abr.2022 às 18h09 
WASHINGTON | AFP 
 
Um enorme navio porta-

contêineres que ficou encalhado por um 

mês na baía de Chesapeake, na costa 

leste dos Estados Unidos, foi reflutuado 

neste domingo (17), segundo a imprensa 

local. 

 

O navio Ever Forward, de propriedade 

da empresa Evergreen, de Taiwan, 

encalhou sobre cerca de seis metros de 

lama, a centenas metros do litoral, na 

noite de 13 de março, depois de não 

conseguir avançar para águas mais 

profundas. 

 

Veículos de imprensa americanos 

informaram que o barco voltou a se 

movimentar por volta das 07h locais 

(08h em Brasília) de domingo, depois 

que quase 500 dos 5.000 contêineres 

que estavam a bordo do navio foram 

retirados para aliviar o peso e aproveitar 

a maré mais alta deste mês. 

 
O Ever Forward, um enorme navio 

porta-contêineres, ficou encalhado por 

um mês na baía de Chesapeake, na costa 

leste dos EUA, e foi reflutuado neste 

domingo de Páscoa. – AFP 

 

A Guarda Costeira dos Estados Unidos 

vinha tentado desencalhar o Ever 

Forward há semanas, com a ajuda de 

rebocadores e embarcações de 

dragagem, enquanto o enorme navio e 

os esforços para liberá-lo do lamaçal se 

transformavam em um espetáculo para 

os turistas que observavam a cena do 

litoral. 

 

O navio-cargueiro, que tem 

aproximadamente 335 metros de 

comprimento e capacidade para 

transportar quase 12 mil contêineres, é 

um dos muitos que cruzam todos os dias 

as águas movimentadas de Chesapeake. 

 

A baía é um estuário gigantesco, o maior 

do país, e suas margens abrigam tanto a 

cidade de Baltimore como o porto da 

Virgínia, dois dos três portos mais 

importantes da costa leste de Estados 

Unidos. 

 

O incidente envolvendo o Ever Forward 

em Chesapeake lembra um episódio 

similar com outro cargueiro de nome 

parecido, o Ever Given, também de 

propriedade da Evergreen, que ficou 

preso em um banco de areia no Canal de 

Suez, no Egito, em março de 2021, 

bloqueando o trânsito por essa via, uma 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/custo-alto-do-transporte-maritimo-vai-elevar-inflacao-mundial-alerta-onu.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/custo-alto-do-transporte-maritimo-vai-elevar-inflacao-mundial-alerta-onu.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/navio-no-canal-de-suez-esta-livre-para-reforcar-comercio-global.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/navio-no-canal-de-suez-esta-livre-para-reforcar-comercio-global.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2021/11/setor-de-logistica-ganha-destaque-na-pandemia-e-atrai-jovens.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2021/11/setor-de-logistica-ganha-destaque-na-pandemia-e-atrai-jovens.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2021/11/setor-de-logistica-ganha-destaque-na-pandemia-e-atrai-jovens.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/dona-de-navio-que-entalou-no-canal-de-suez-pede-desculpas-por-engarrafamento-maritimo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/dona-de-navio-que-entalou-no-canal-de-suez-pede-desculpas-por-engarrafamento-maritimo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/dona-de-navio-que-entalou-no-canal-de-suez-pede-desculpas-por-engarrafamento-maritimo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/entenda-por-que-o-canal-de-suez-e-tao-importante.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/entenda-por-que-o-canal-de-suez-e-tao-importante.shtml
http://www.folha.com.br/


26 

 

das mais importantes do mundo, 

durante quase uma semana.  

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

Dólar tem leve alta em volta 
do feriado 
 
Às 9h06 (de Brasília), o dólar à vista 
avançava 0,17%, a R$ 4,7048 na venda  
 
18.abr.2022 às 9h27 
SÃO PAULO 
 
O dólar voltava da Páscoa ligeiramente 

mais forte em relação ao real, 

acompanhando a estabilidade da moeda 

norte-americana no exterior em 

segunda-feira (18) marcada por dados 

da China, enquanto o foco local ficava 

nas perspectivas fiscais do Brasil. 

 

Às 9h06 (de Brasília), o dólar à vista 

avançava 0,17%, a R$ 4,7048 na venda. 

 

Na B3, às 9h06 (de Brasília), o contrato 

de dólar futuro de primeiro vencimento 

subia 0,04%, a R$ 4,7195. 

 

A moeda norte-americana spot fechou a 

última sessão, na quinta-feira, em alta 

de 0,18%, a R$ 4,6966 na venda. 

 

 
Cédulas de cem dólares - Yuriko Nakao - 

2.ago.2011/Reuters 

 

Na última quinta-feira 

(14), pela primeira vez em 2022 a Bolsa 

de Valores brasileira acumulou duas 

quedas semanais consecutivas. A baixa 

semanal de 1,81% do Ibovespa sobreveio 

o tombo de 2,67% da semana anterior, a 

pior do ano para indicador de referência 

do mercado de ações do país. 

 

No fechamento diário, o Ibovespa caiu 

0,51%, a 116.181 pontos. As negociações 

de quinta ocorreram sob a pressão da 

alta dos juros globais e da cautela de 

investidores devido à antecipação do fim 

de semana pelo feriado de Sexta-Feira 

Santa. 

 

O dólar fechou o pregão com ganho de 

0,17%, cotado a R$ 4,6960. Apesar das 

pressões, a moeda americana recuou 

0,36% frente ao real no acumulado da 

semana. 

 

O preço de referência do petróleo bruto 

inclinava para o quarto dia consecutivo 

de alta. Nesta manhã de segunda, o 

barril do Brent subia 0,24% no início da 

noite, cotado a R$ 111,97 (R$ 527,96). 

 

Os índices futuros do mercado 

americano indicavam uma abertura em 

queda. Na Europa, as Bolsas 

permanecem fechadas devido ao feriado 

de Páscoa. 

 

Em boletim matinal, a Ativa 

Investimentos destacou que a China 

suspendeu por uma semana as 

importações das plantas de JBS (Barra 

do Garças) e Marfrig (Várzea Grande), 

ambas no Mato Grosso. O motivo é o 

mesmo de outras restrições impostas 

recentemente pelo país asiático a outras 

plantas brasileiras. O serviço de 

alfândega chinês alega ter encontrado 

resquícios de coronavírus em produtos 

importados dessas plantas. 
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Tom jocoso e ambiguidades 
nas razões de apelação não 
geram dever de indenizar 
 
18 de abril de 2022, 7h41 
Por Danilo Vital 
 
Excessos cometidos pelo advogado não 

podem ser e não são cobertos pela 

imunidade garantida pelo Estatuto da 

Advocacia. Em tese, é possível a 

responsabilização civil ou penal do 

profissional, desde que tenha causado 

danos no exercício de sua atividade. 

 

Juiz foi criticado por advogada na 

petição de apelação, com comentários 

jocosos 
iStockphoto 

 

A partir dessa premissa, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça decidiu não 

responsabilizar uma advogada pelos 

comentários ambíguos e jocosos feitos 

sobre um juiz do Trabalho, na petição de 

recurso contra a sentença proferida por 

ele. 

 

A postura da advogada foi uma resposta 

à decisão do juiz, que identificou 

irregularidades na causa trabalhista e 

determinou o envio de cópias para o 

Ministério Público, para apuração de 

eventual crime, e para a OAB, para 

checar desvio de conduta profissional. 

 

Ao recorrer da sentença, a advogada 

afirmou que o magistrado atuou de 

forma leviana a partir de “mirabolante 

enredo criado por sua fértil imaginação”. 

Disse que ele divagou em área jurídica 

da qual não é especialista e, assim, 

esqueceu “do comezinho princípio que a 

responsabilidade penal é sempre 

pessoal”. E acusou de tentar “enlamear a 

honra de diversos advogados”. 

 

Por fim, adotou tom jocoso ao dizer que 

o raciocínio do juiz é tão absurdo “que 

seria o mesmo que supor que a conduta 

de um hipotético magistrado que 

tratasse as partes com truculência, 

deboche, ironia, parcialidade, 

arrogância, que conduzisse suas 

audiências com displicência, que 

reconhecesse a existência de fatos em 

sentença que não encontram suporte 

fático nos autos e ainda que imputasse às 

partes conduta criminosa em evidente 

denunciação caluniosa, pudesse ser 

também estendida a todo os demais 

magistrados que poderiam atuar no 

mesmo processo”. 

 

“A narrativa acima é hipotética e de 

cunho retórico, ou seja, busca apenas 

ilustrar o absurdo encontrado na r. 

sentença. Por óbvio não se está aqui 

fazendo referência ao i. Juiz a quo - 

devendo-se acreditar que os erros 

grosseiros cometidos por Sua Excelência 

não passaram disto, ou seja, constituem 

meros equívocos por ele cometidos em 

um momento não muito feliz de sua 

atuação profissional”, acrescentou, na 

petição. 

 

Para o magistrado, as expressões 

extrapolaram o regular exercício da 

advocacia e atacaram sua honra. 

Afirmou, ainda, que a interposição do 
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recurso serviu apenas para justificar os 

ataques da advogada. 

 

Advogado deve ser ético, e nisso se 

inclui decoro, respeito e polidez, 

afirmou o ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino 
Gustavo Lima/STJ 

 

Destempero sem excess 

 

As instâncias ordinárias reconheceram 

que as expressões usadas pela advogada 

são reprováveis, mas entenderam que 

elas não foram contundentes para 

causar dano moral ao magistrado. O 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

apontou que trata-se de “ferramenta 

semântica para expressar a veemente 

contrariedade com a sentença 

proferida”. 

 

Relator na 3ª Turma do STJ, o ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino manteve 

essa conclusão e negou provimento ao 

recurso especial do magistrado. Ele 

reconheceu o destempero da advogada, 

mas concordou que os ataques não se 

avolumaram em intensidade a ponto de 

ferir a dignidade da vítima. 

 

“A par do destempero verificado na 

hipótese, ele o fora no contexto da 

impugnação elaborada contra a 

sentença prolatada, razão por que 

entendo não existe espaço para o 

reconhecimento de dano moral 

indenizável”, disse o ministro. 

 

O voto ainda destacou jurisprudência do 

STJ que admite a responsabilização civil 

e penal do advogado por eventuais 

ilícitos praticados no exercício de sua 

profissão.  Para o ministro Sanseverino, 

o advogado deve ser ético e, nesse 

contexto, estão o decoro, o respeito, a 

polidez e a urbanidade. 

 

“Para o alcance do seu desiderato, na 

hipótese dos autos, de modo algum 

precisaria, o causídico, ter utilizado 

colocações deselegantes, adotado tom 

jocoso e desrespeitoso para evidenciar o 

desacerto da decisão do magistrado”, 

pontuou. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.731.439 

  

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

18/stj-nega-dano-moral-advogado-

ironizou-juiz-apelacao  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/tom-jocoso-ambiguidades-razoes-apelacao.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-18/stj-nega-dano-moral-advogado-ironizou-juiz-apelacao
https://www.conjur.com.br/2022-abr-18/stj-nega-dano-moral-advogado-ironizou-juiz-apelacao
https://www.conjur.com.br/2022-abr-18/stj-nega-dano-moral-advogado-ironizou-juiz-apelacao


31 

 

 

O fim do limite de valor para 
julgamento em sessões 
virtuais do Carf 
 
18 de abril de 2022, 11h14 
Por Nicole Gonçalves 
 
A recente Portaria ME nº 3.125, do dia 7 

deste mês, acabou com o limite do valor 

para julgamento em sessões não 

presenciais (em formato de 

videoconferência) do Carf. 

 

O Conselho de Administração de 

Recursos Fiscais é um órgão colegiado 

integrante da estrutura do Ministério da 

Economia [1]. A sua composição é 

paritária, integrado por representantes 

da Fazenda Nacional escolhidos entre 

auditores fiscais indicados em lista 

tríplice encaminhada pela Receita 

Federal [2], recaindo a representação 

dos contribuintes entre brasileiros com 

formação superior e registrados em 

órgão de classe há no mínimo três anos, 

com notório conhecimento técnico e 

exercício comprovado na área de Direito 

Tributário, indicados em lista tríplice 

pelas confederações representativas de 

categorias econômicas e centrais 

sindicais [3]. 

 

Como é sabido, com o advento da 

pandemia, os tribunais pelo país tiveram 

que se readequar ao formato de 

julgamento não presencial, após uma 

suspensão inicial de todas as sessões, 

Neste contexto, inicialmente, a Portaria 

nº 10.786/20 dispunha que seriam 

julgados recursos cujo valor original era 

de até R$ 1 milhão, ou recursos, 

independentemente do valor, cuja 

matéria fosse objeto de súmula ou 

resolução do Carf, decisão definitiva do 

STJ ou do STF na forma de recursos 

repetitivos. 

 

Em julho de 2020, no entanto, houve 

ampliação do teto para julgar recursos 

cujo valor original fosse de até R$ 8 

milhões, conforme a Portaria Carf nº 

17.296. Em janeiro de 2021 a Portaria 

ME nº 665 elevou o teto dos julgamentos 

que envolvessem créditos tributários 

para R$ 12 milhões, até 31/3/2021. 

 

Ao final de março sobreveio nova 

Portaria (3.138/21) que ampliou o valor 

do teto para um numerário de R$ 36 

milhões, o que foi referendado pela 

Portaria nº 7.406/21, ou seja, triplicou-

se tal limite. 

 

A recente Portaria ME nº 3.125, de 

7/4/22 que entrou em vigor em 

11/04/22, acabou por liquidar com 

qualquer valor de teto para se julgar 

recursos referentes a créditos 

tributários, permanecendo a previsão 

regimental para a realização de 

julgamentos nas duas modalidades, 

presencial ou não presencial, a critério 

das partes. 

 

O Carf é, notadamente, reconhecido 

como um tribunal que prima pelo debate 

técnico e amplo entre os conselheiros 

representantes da Fazenda e dos 

contribuintes. As sustentações orais e 

comuns intervenções e explicações 

detalhadas em matérias de fato pelos 

patronos usualmente possibilitam um 

maior debate dos temas em discussão, 

principalmente em casos de relevante 

valor, os quais comportam em sua 

maioria notório detalhamento fático e 

probatório. Com as sessões não 

presenciais, isso se perde. 

 

Importante salientar que foi necessária e 

certeira a realização de julgamentos no 
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formato virtual porquanto o período 

pandêmico. No entanto, com a 

normalização e retomada das atividades 

no país, observa-se uma nova (e 

imprescindível) readequação para o 

modelo presencial. 

 

O Carf retornaria as sessões presenciais 

em janeiro, porém os julgamentos foram 

cancelados por falta de quórum, em 

razão da greve (que parece estar longe de 

acabar) dos auditores fiscais que cobram 

do governo a regulamentação do bônus 

de eficiência. Em vistas disso, manterá o 

modelo de reuniões de julgamento não 

presencial por videoconferência durante 

o mês de abril de 2022 [4]. Somado a 

isso, temos o fim do teto de valor para 

estes julgamentos a ocorrer, conforme a 

Portaria  ME nº 3.125. 

 

Veja-se, não se discorda da retomada 

das atividades inicialmente em modelo 

híbrido, com sessões virtuais e sessões 

presenciais, o que está em debate é a 

necessidade de um teto para o 

julgamento em sessões não presenciais. 

 

Será que a nova portaria foi editada com 

um único e tão somente fito de dar 

escoamento e mostrar 

números/resultados aos processos de 

valores expressivos que ultrapassam R$ 

36 milhões que estão pendentes de 

julgamento desde 2020? Sabe-se que 

número não é sinônimo de eficiência, 

tão pouco qualidade das decisões. 

 

Sob a perspectiva, ou melhor, sob a falta 

de perspectiva do fim da greve dos 

auditores fiscais, será que a nova 

Portaria foi editada justamente porque 

se sabe que a greve está longe de acabar, 

ou seja, que as sessões de julgamento 

continuariam na modalidade virtual e 

que, eventual permanência do teto (ou 

diminuição) faria com que os processos 

de valores vultuosos permanecessem 

sem decisão? Sabe-se que a greve e, 

consequentemente, a continuação dela 

afeta diretamente a economia do país. 

 

Noutras palavras, manter-se em greve, 

sem julgar os processos cujos valores 

ultrapassam R$ 36 milhões é, 

indiretamente, colocar-se em posição 

indelicada frente as grandes empresas, 

as quais são as partes dos processos. E, 

mais do que isso, é colocar-se numa 

posição passível a sofrer pressões. 

 

A saída que se aparentava mais 

interessante era permanecer na 

modalidade de julgamento virtual, 

retirar o teto e, consequentemente, 

poder julgar os recursos que envolvem 

grande vulto. Contudo, deixou-se de 

observar que os recursos de valores tão 

expressivos precisam de uma maior 

proximidade entre advogados, 

procuradores e conselheiros para que 

seja exercido direito de defesa dos 

contribuintes à sua máxima. E isso 

apenas é possível na modalidade de 

julgamento presencial. 

 
[1] Decreto nº 9.745/2019 

 

[2] RICarf, Anexo II, artigo 29, inciso I. 

 

[3] RICarf, Anexo II, artigo 29 

 

[4] Portaria Carf/ME nº 2251 
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Luto leva STJ a flexibilizar 
prazo para formalizar 
casamento nuncupativo 
 
18 de abril de 2022, 8h48 
Por Danilo Vital 
 
O prazo de dez dias que as testemunhas 

do casamento nuncupativo têm para 

comparecer em juízo e prestar 

declarações sobre o matrimônio pode 

ser flexibilizado, desde que o contexto 

mostre a presença dos demais 

pressupostos exigidos por lei. 

 

Casamento nuncupativo é aquele feito às 

pressas e sem todas as formalidades, 

devido ao risco de morte de um dos 

contraentes  
Creative Commons 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento ao recurso especial para 

manter a tramitação de uma ação de 

registro de casamento entre um homem 

e a sua noiva, que sofria de doença 

terminal. 

 

Casamento nuncupativo é aquele feito às 

pressas quando houver o eminente risco 

de morte de um dos noivos. Ele dispensa 

a presença do juiz de paz, bastando que 

seja testemunhado por seis pessoas sem 

parentesco com os noivos. 

 

O artigo 1.541 do Código Civil indica que 

essas testemunhas devem comparecer 

perante a autoridade judicial mais 

próxima no prazo de dez dias para 

confirmar que foram convocadas, que 

um dos noivos estava enfermo e que o 

matrimônio foi contraído de livre e 

espontânea vontade. 

 

No caso julgado, o casamento foi feito às 

pressas porque a noiva sofria de câncer 

no pâncreas em fase de metástase. Ela se 

casou em em 24 de outubro de 2018 e 

morreu apenas sete dias depois, em 31 

de outubro. 

 

O pedido de registro, no entanto, só foi 

levado à autoridade judicial pelas 

testemunhas 49 dias mais tarde. Por 

isso, as instâncias ordinárias julgaram o 

pedido improcedente. O marido 

recorreu ao STJ alegando que a demora 

decorreu de imprevistos que impediram 

o cumprimento dos prazos. 

 

Só faltou o prazo 

 

Relatora no STJ, a ministra Nancy 

Andrighi observou que parte dos 

requisitos para a validade do casamento 

nuncupativo diz respeito à substância do 

ato. Estão associados à existência, 

validade ou eficácia do mesmo. Esses 

elementos não poderiam ser 

flexibilizados pelo Judiciário, pois a 

ideia é evitar fraudes. 
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Ministra Nancy Andrighi considerou 

que não é razoável indeferir o casamento 

com base apenas no prazo para as 

testemunhas procurarem alguma 

autoridade judicial 
Gustavo Lima/STJ 

 

Não é o caso do requisito do artigo 1.541 

do Código Civil, que trata do prazo de 

apresentação das testemunhas à 

autoridade judicial. Para a ministra, não 

é adequado impedir a formalização do 

casamento apenas por esse fundamento, 

quando os demais requisitos estiverem 

presentes. 

 

Na hipótese julgada, a relatora destacou 

que é razoável inferir que o marido 

passou sete dos dez dias seguintes que 

tinha para formalizar o casamento 

aproveitando o tempo restante que tinha 

com a esposa. 

 

Além disso, pontuou que o legislador 

criou dificuldades ao estabelecer que 

cabe às seis testemunhas procurar a 

autoridade judicial para promover o 

registro. 

 

"De outro lado, não se pode desprezar o 

período de luto e não se deve 

desconsiderar as diferentes formas de o 

ser humano lidar com o evento morte", 

considerou a ministra Nancy Andrighi. 

 

"É preciso respeitar as idiossincrasias 

das pessoas e saber que, conquanto haja 

quem se ocupe imediatamente das 

formalidades legais, há também aqueles 

que preferem o confortador silêncio da 

reclusão, inclusive por períodos mais 

alongados", complementou. 

 

Com isso, entendeu que não seria 

razoável penalizar o autor da ação com o 

indeferimento do casamento apenas 

porque o prazo de 10 dias não foi 

observado, sem a devida investigação 

acerca da presença dos demais 

pressupostos legais. 

 

Com o provimento do recurso, o caso 

volta à Justiça do Rio de Janeiro para 

que avalie e decida sobre o cumprimento 

das demais formalidades legais para o 

casamento nuncupativo. O autor da ação 

foi representado pela Defensoria Pública 

do Rio de Janeiro. A votação na 3ª 

Turma foi unânime. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.978.121 

 

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

18/stj-flexibiliza-prazo-formalizar-

casamento-nuncupativo  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/stj-flexibiliza-prazo-formalizar.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-18/stj-flexibiliza-prazo-formalizar-casamento-nuncupativo
https://www.conjur.com.br/2022-abr-18/stj-flexibiliza-prazo-formalizar-casamento-nuncupativo
https://www.conjur.com.br/2022-abr-18/stj-flexibiliza-prazo-formalizar-casamento-nuncupativo
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STF: Autoridade fiscal pode 
anular atos feitos para 
dissimular tributo 
 
A decisão foi tomada no julgamento da 
ADIn 2.446, em sessão virtual. 
 
domingo, 17 de abril de 2022 
 
Em sessão virtual, o plenário do STF, 

por maioria, manteve a validade de 

dispositivo do CTN que permite à 

autoridade fiscal desconsiderar atos 

praticados com a finalidade de 

dissimular a ocorrência do fato gerador 

do tributo ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação tributária.  

 

 
Em plenário virtual, STF decidiu que 

autoridade fiscal pode anular atos 

praticados para dissimular 

tributo.(Imagem: Pedro 

França/Agência Senado) 

 

A ação foi proposta pela CNC - 

Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo contra o art. 

1º da LC 104/01, que acrescentou o 

parágrafo único ao art. 116 do CTN. 

Entre outros pontos, a confederação 

alega que o dispositivo permite à 

autoridade fiscal tributar fato gerador 

não ocorrido e previsto em lei. 

 

Regulamentação 

 

No voto condutor do julgamento, a 

relatora, ministra Cármen Lúcia, 

explicou que a eficácia plena da norma 

em questão depende de lei para 

estabelecer procedimentos a serem 

seguidos. Apesar de tentativas, o 

parágrafo único do art. 116 do CTN 

ainda não foi regulamentado. 

 

Legalidade 

 

Ao afastar a alegação da CNC de ofensa 

ao princípio da legalidade, a ministra 

observou que a desconsideração 

autorizada pelo dispositivo está 

limitada aos atos ou negócios jurídicos 

praticados com intenção de 

dissimulação ou ocultação de fato 

gerador que, além de estar previsto em 

lei, já tenha se materializado.  

 

Nesse sentido, o fisco estará autorizado 

apenas a aplicar base de cálculo e 

alíquota a uma hipótese de incidência 

estabelecida em lei e que tenha se 

realizado. 

 

Para a relatora, também não procede a 

alegação da confederação de que a 

previsão retira incentivo ou estabelece 

proibição ao planejamento tributário 

das pessoas físicas ou jurídicas. 

 

Na sua avaliação, a norma não proíbe o 

contribuinte de buscar economia fiscal 

pelas vias legítimas, realizando suas 

atividades de forma menos onerosa, e, 

assim, deixar de pagar tributos quando 

não for configurado fato gerador cuja 

ocorrência tenha sido licitamente 

evitada. 

 

Elisão x evasão 

 

A ministra explicou, ainda, que a 

denominação "norma antielisão", como 

a regra é conhecida, é inapropriada, 

https://www.migalhas.com.br/
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pois o dispositivo trata de combate à 

evasão fiscal, instituto diverso. 

 

Na elisão fiscal, há diminuição lícita dos 

valores tributários devidos, pois o 

contribuinte evita a relação jurídica 

geradora da obrigação tributária, 

enquanto, na evasão fiscal, o 

contribuinte atua de forma a ocultar 

fato gerador para omitir-se ao 

pagamento da obrigação tributária 

devida. 

 

Votaram no mesmo sentido a ministra 

Rosa Weber e os ministros Marco 

Aurélio (aposentado), Edson Fachin, 

Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli, 

Nunes Marques e Luís Roberto Barroso. 

 

Reserva de jurisdição 

 

O ministro Ricardo Lewandowski 

divergiu, por entender que, por ser uma 

medida extrema, a nulidade ou a 

desconsideração de atos e negócios 

jurídicos alegadamente simulados cabe 

ao judiciário, e não à autoridade 

administrativa. Seguiu esse 

entendimento o ministro Alexandre de 

Moraes. 

 

 Processo: ADI 2.446 

 

Leia o voto da relatora.  

 

Leia o voto da divergência.  
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/364056/stf-autoridade-fiscal-pode-
anular-atos-feitos-para-dissimular-
tributo  
 
Retorne ao índice 

  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1930159
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/4/7435C1A0BC5306_votorelatora.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/4/CF631F1936B185_votodivergencia.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/364056/stf-autoridade-fiscal-pode-anular-atos-feitos-para-dissimular-tributo
https://www.migalhas.com.br/quentes/364056/stf-autoridade-fiscal-pode-anular-atos-feitos-para-dissimular-tributo
https://www.migalhas.com.br/quentes/364056/stf-autoridade-fiscal-pode-anular-atos-feitos-para-dissimular-tributo
https://www.migalhas.com.br/quentes/364056/stf-autoridade-fiscal-pode-anular-atos-feitos-para-dissimular-tributo
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TJ/RJ mantém suspensa lei 
que proíbe preço diferente 
para carne moída 
 
O Tribunal ratificou uma cautelar 
proferida em 2020. A norma também 
veda preços diferenciados para frios 
fatiados. 
 
segunda-feira, 18 de abril de 2022 
 
Na última semana, o Órgão Especial do 

TJ/RJ validou a decisão cautelar que 

suspendeu a lei 6.796/20, do 

município, que proibia a 

comercialização de carne moída e frios 

fatiados com preços diferentes do 

estipulado para a venda direta da peça 

ou pedaço do mesmo produto ou marca. 

 

 
Lei veda preços diferentes entre peça de 

carne e carne moída.(Imagem: Evandro 

Leal/Agência Enquadrar/Fohapress) 

 

Trata-se de ação direta de 

inconstitucionalidade proposta pela 

Asserj - Associação de Supermercados 

do Estado do Rio de Janeiro contra a lei 

municipal 6.796/20. A norma em 

questão proíbe que açougues, 

supermercados e outros 

estabelecimentos similares 

comercializem carnes moídas e frios de 

qualquer espécie com preço 

diferenciado do valor estipulado para a 

venda direta da peça ou pedaço do 

mesmo produto ou marca. 

 

A lei veda, ainda, qualquer espécie de 

cobrança ou acréscimo de preço no 

produto no ato de sua moedura ou 

fatiamento. 

 

Em 2020, uma decisão monocrática 

suspendeu os efeitos da norma 

impugnada. Desta decisão a Câmara 

Municipal do RJ, que teve a iniciativa 

da lei, interpôs agravo regimental. 

 

O pedido do ente público, entretanto, 

foi negado pelo TJ/RJ, sob relatoria da 

desembargadora Leila Albuquerque. 

 

"A Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro interpôs Agravo Regimental 

aduzindo ser nula a decisão 

monocrática por não ser a hipótese de 

'excepcional urgência', alegação que, 

data venia, não merece acolhida, 

bastando a própria leitura da inicial 

para verificar-se que a situação era 

urgente ante a possibilidade de causar 

prejuízos irreparáveis." 

 

A relatora também refutou o argumento 

de ilegitimidade da Asserj para propor 

a ação, e considerou que se trata de 

entidade de classe pretendendo a defesa 

de seus associados, "o que a adéqua ao 

disposto no caput do artigo 162 da 

Constituição do Estado do Rio". 

 

Com efeito, o Órgão Especial ratificou a 

suspensão liminar da lei 6.796/20 e 

negou provimento ao agravo 

regimental. 

 

 Processo: 0077361-

93.2020.8.19.0000 

 

Veja o acórdão. 

 

 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/4/5BE56ADC35AAAC_acordao-tjrj.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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https://www.migalhas.com.br/quentes
/364077/tj-rj-mantem-suspensa-lei-
que-proibe-preco-diferente-para-carne-
moida  
 
Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/364077/tj-rj-mantem-suspensa-lei-que-proibe-preco-diferente-para-carne-moida
https://www.migalhas.com.br/quentes/364077/tj-rj-mantem-suspensa-lei-que-proibe-preco-diferente-para-carne-moida
https://www.migalhas.com.br/quentes/364077/tj-rj-mantem-suspensa-lei-que-proibe-preco-diferente-para-carne-moida
https://www.migalhas.com.br/quentes/364077/tj-rj-mantem-suspensa-lei-que-proibe-preco-diferente-para-carne-moida
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Justiça comum julgará 
prestação de serviço de 
correspondente bancário 
 
A JT/MG declinou competência para 
analisar o processo. 
 
segunda-feira, 18 de abril de 2022 
 
O juiz do Trabalho Flanio Antonio 

Campos Vieira, da 36ª vara do Trabalho 

de Belo Horizonte/MG, reconheceu a 

incompetência da Justiça do Trabalho 

para processar e julgar os pedidos 

formulados por correspondente 

bancário que pretendia a declaração de 

nulidade do contrato de prestação de 

serviços e o reconhecimento da relação 

de emprego, com o consequente 

pagamento das verbas trabalhistas. 

Agora, o caso será analisado pela 

Justiça comum. 

 

 
Justiça comum deve julgar prestação de 

serviço de correspondente 

bancário.(Imagem: Freepik) 

 

A celebração do contrato de prestação 

de serviços de correspondente bancário 

foi firmado entre o Banco Original e a 

empresa da parte autora e, 

posteriormente, entre esta e a Original 

Corporate Corretora De Seguros Ltda, 

regulados pela resolução 3.954/11 do 

Banco Central, sendo certo que em 

cobertura dos serviços prestados foram 

emitidas notas fiscais pela contratada. 

 

A sentença que reconheceu e declarou a 

incompetência da Justiça do Trabalho 

foi fundamentada no entendimento 

prevalecente no âmbito do STF e 

concluiu que qualquer posicionamento 

diverso frustra a uniformização de 

jurisprudência. 

 

"Neste contexto, revela-se aplicável ao 

caso a mesma razão jurídica adotada 

nas respeitáveis decisões proferidas 

pelo Excelso STF por meio das quais foi 

afastada a competência desta 

Especializada para processar e julgar 

demandas no bojo das quais se 

pretendeu o reconhecimento de relação 

de emprego, não obstante a celebração 

de contrato previsto na Lei número 

11.442/2007, impondo-se, pois, a 

adoção do entendimento de que 

compete à Justiça Comum a 

verificação da validade ou não do 

mencionado contrato de prestação de 

serviços, de modo a assegurar a 

coerência e integridade do sistema 

jurídico, vez que análogas as situações 

submetidas à apreciação pelo Poder 

Judiciário." 

 

Em sua decisão, o juiz também 

pontuou: 

 

"Considerando o entendimento 

prevalecente no âmbito do Excelso 

STF, entendo que qualquer 

posicionamento diverso simplesmente 

alimentará falsas expectativas e 

viabilizará indesejável movimentação 

das instâncias judiciárias, já tão 

assoberbadas, frustrando o propósito 

almejado pela uniformização da 

jurisprudência, de modo a garantir a 

segurança jurídica, a isonomia, a 

economia e celeridade processuais e, 

pois, a razoável duração do processo." 

https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2011/pdf/res_3954_v7_L.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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Assim, determinou a remessa dos autos 

ao juízo competente, após o trânsito em 

julgado da ação. 

 

 Processo: 0010494-

94.2020.5.03.0136 

 

Em processo diverso, mas envolvendo o 

mesmo objeto e mesmas partes rés, a 

12ª turma do TRT da 2ª região declarou 

de ofício a incompetência da Justiça do 

Trabalho. 

 

"INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. RELAÇÃO CIVIL ENTRE 

PESSOAS JURÍDICAS. Pelo que dos 

autos consta, a relação formalmente 

existente entre as partes era um 

contrato de prestação de serviços 

mantido entre pessoas jurídicas. A 

questão sobre eventual vício de 

vontade do reclamante, ou nulidade, 

ou ainda irregularidade, por conta do 

contrato acima mencionado, deve ser 

dirimida, inicialmente pela Justiça 

Comum. Invoca-se o precedente da 

RCL 46.443 MC/PE, de lavra do 

Excelentíssimo Ministro Luís Roberto 

Barroso. Declara-se de ofício a 

incompetência da Justiça do Trabalho 

para apreciação desta demanda." 

 

 Processo: 1000861-

57.2020.5.02.0043 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/364099/justica-comum-julgara-
prestacao-de-servico-de-
correspondente-bancario  
 
Retorne ao índice 
  

https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0010494-94.2020.5.03.0136/1#8fcd371
https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0010494-94.2020.5.03.0136/1#8fcd371
https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1000861-57.2020.5.02.0043/2#6daba34
https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1000861-57.2020.5.02.0043/2#6daba34
https://www.migalhas.com.br/quentes/364099/justica-comum-julgara-prestacao-de-servico-de-correspondente-bancario
https://www.migalhas.com.br/quentes/364099/justica-comum-julgara-prestacao-de-servico-de-correspondente-bancario
https://www.migalhas.com.br/quentes/364099/justica-comum-julgara-prestacao-de-servico-de-correspondente-bancario
https://www.migalhas.com.br/quentes/364099/justica-comum-julgara-prestacao-de-servico-de-correspondente-bancario
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Lei que prevê crime de 
violência institucional contém 
vícios já na base 
 
Lei 14.321/22 fica no plano das 
legislações penais simbólicas, editadas 
para acalmar um clamor popular 
 
MARCOS AFONSO JOHNER 
17/04/2022 05:30 
 
comentários 

Plenário do Senado Federal / Crédito: 

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência 

Brasil 

 

Entrou em vigor a Lei 14.321, de 31 de 

março de 2022, que acrescentou o crime 

de “violência institucional” (art. 15-A) 

à Lei 13.869/2019 (Lei de Abuso de 

Autoridade). Pretendo aqui fazer uma 

análise da racionalidade legislativa da 

elaboração do novo tipo penal. 

 

A medida foi tomada a partir da 

repercussão gerada pelo tratamento 

dispensado a Mariana Ferrer em 

audiência de instrução e julgamento em 

Santa Catarina, ocasião em que foi 

submetida a diversos constrangimentos. 

O projeto de lei (PL 5091/2020) foi 

apresentado na mesma semana em que 

o caso ganhou notoriedade e seus 

autores enfatizaram ser “importante que 

este Parlamento dê uma resposta que 

ajude a coibir a prática da violência 

institucional”. 

 

A relatora do projeto na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 

deputada Dorinha Seabra Rezende 

(União Brasil-TO), destacou que “a 

gravidade e a invisibilidade da violência 

institucional requerem urgência na 

tomada de providências pelo Poder 

Legislativo a fim de um melhor 

reconhecimento e enfrentamento desse 

problema”. Daí ter concluído que, “por 

esse motivo, insta utilizar a instância 

penal, como ultima ratio, para conter 

essas condutas com alto poder de 

lesividade, revelando-se o projeto ora 

examinado extremamente meritório e 

oportuno”. 

 

Após tramitar por 36 dias, o projeto foi 

aprovado com a seguinte redação: 

 

Art. 15-A. Praticar o agente público 

violência institucional, por meio de atos 

comissivos ou omissivos que 

prejudiquem o atendimento à vítima ou 

à testemunha de violência ou que 

causem a sua revitimização. 

 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 

(um) ano, e multa. 

 

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, 

considera-se revitimização o discurso 

ou a prática institucional que submeta 

a vítima ou a testemunha a 

procedimentos desnecessários, 

repetitivos ou invasivos, que a levem a 

reviver a situação de violência ou 

outras situações que gerem sofrimento, 

estigmatização ou exposição de sua 

imagem. 

 

§ 2º É isento de pena quem, por erro 

plenamente justificado pelas 

circunstâncias, supõe situação de fato 

https://www.jota.info/autor/marcos-afonso-johner
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/lei-que-preve-crime-de-violencia-institucional-contem-vicios-ja-na-base-17042022#respond
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13869.htm
https://www.jota.info/tudo-sobre/lei-de-abuso-de-autoridade
https://www.jota.info/tudo-sobre/lei-de-abuso-de-autoridade
https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-5091-2020
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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que, se existisse, tornaria a ação 

legítima. 

 

§ 3º A omissão é penalmente relevante 

quando o omitente devia e podia agir 

para evitar o resultado. 

 

Na Casa Revisora, notou-se a 

impertinência dos §§ 2º e 3º, que 

repetiam dispositivos da parte geral do 

CP. A senadora Rose de Freitas (MDB-

ES), relatora no Senado, bem notou as 

falhas do tipo penal, criticando o 

emprego do termo “violência 

institucional”, sem defini-lo na lei, além 

de recorrer ao princípio da taxatividade, 

que não autorizaria “tamanha 

elasticidade na aplicação da lei penal”. 

Foram propostas modificações no tipo, 

com o que a relatora acreditou “respeitar 

princípios comezinhos do direito penal e 

ao mesmo tempo repreender e prevenir 

condutas como a que lamentavelmente 

ocorreu em Santa Catarina”. Eis a 

emenda: 

 

Art. 15-A Submeter qualquer vítima de 

infração penal ou a testemunha de 

crimes violentos a procedimentos 

desnecessários, repetitivos ou 

invasivos, que as levem a reviver, sem 

estrita necessidade: 

 

I – a situação de violência; ou 

 

II – outras situações potencialmente 

geradoras de sofrimento e/ou 

estigmatização. 

 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 

(um) ano, e multa. 

 

1º Se o agente público permitir que 

terceiro intimide a vítima de crimes 

violentos, gerando indevida 

revitimização, aplica-se a pena 

aumentada em dois terços. 

2º Se o agente público intimidar a 

vítima de crimes violentos, gerando 

indevida revitimização, aplica-se a 

pena em dobro. 

 

O projeto retornou à Câmara dos 

Deputados. A deputada Dorinha 

inicialmente apresentou parecer que 

rejeitava a emenda proposta no Senado; 

no entanto, durante as deliberações em 

plenário, houve consenso parlamentar 

para aceitar as modificações da Casa 

Revisora, sendo o projeto aprovado e 

encaminhado à sanção da Presidência da 

República. 

 

Pode-se situar essa lei no plano das 

chamadas legislações penais simbólicas, 

editadas com a finalidade de acalmar um 

clamor popular e passar a sensação de 

que algo foi feito. Ela contém vícios já 

em sua base, porque, de um caso 

particular, supôs-se que a totalidade dos 

demais casos semelhantes ocorreriam 

nas mesmas condições. Para tanto, 

propôs como solução uma medida de 

caráter penal, sem, no entanto, explicar 

como ela seria necessária e adequada 

para evitar que agentes públicos 

praticassem as condutas típicas. 

 

O legislador deveria ter explicado por 

que respostas não penais se revelaram 

insuficientes nesse caso. Houve 

manifestação em plenário do deputado 

Kim Kataguiri (União Brasil-SP), 

pontuando que sanções administrativas 

poderiam apresentar melhores 

resultados, sugestão que parece ter sido 

ignorada. Além disso, não foi debatida a 

necessidade de mudanças institucionais 

e a exigência de capacitações técnicas 

dos atores do sistema de justiça 

criminal, para conduzir corretamente as 

suas atividades. É ingenuidade, muitas 

vezes transvestida em malícia, pensar 

que as leis penais resolverão os 

https://www.jota.info/tudo-sobre/senado
https://www.jota.info/tudo-sobre/camara-dos-deputados
https://www.jota.info/tudo-sobre/camara-dos-deputados
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problemas da sociedade; é preciso uma 

mudança de cultura. 

 

Do mesmo modo, o legislador deveria 

ter esclarecido por que o meio escolhido 

é adequado para alcançar o fim 

proposto. A análise da adequação 

envolve questões de clareza e de precisão 

do tipo penal para produzir o efeito 

dissuasório (uma mescla entre o que 

Díez Ripollés e Atienza chamam de 

racionalidade pragmática e 

racionalidade linguística). 

 

O deputado Kim Kataguiri também 

destacou a imprecisão dos termos 

“desnecessários” e “potencialmente”, 

contidos na lei. Nunca pensei que fosse 

dizê-lo, mas o deputado teve razão. 

Vejamos alguns problemas do tipo: 

 

 Não especifica o que são 

“procedimentos 

desnecessários, repetitivos 

ou invasivos”, nem o que se 

entende por “estrita 

necessidade”. Para saber o 

que é desnecessário, tem-se 

que saber o que é 

necessário; e por estrita 

necessidade, o que se 

entende por 

desnecessidade. A redação é 

redundante e dificulta 

divisar com clareza as 

fronteiras do lícito e do 

ilícito. 

 Refere-se às “situações de 

violência” e a elas equipara 

“outras situações 

potencialmente geradoras 

de sofrimento ou 

estigmatização”. O termo 

“potencialmente” é 

graduável e, portanto, não é 

fixo, deixando margens de 

liberdade muito grandes ao 

intérprete. 

 Refere-se a “indevida 

revitimização”, sem 

esclarecer o que se entende 

por indevida e, também, por 

revitimização. Pense-se em 

acidente de trânsito no qual 

não é provada a culpa do 

réu; nesse caso, há vítima? 

Seria então possível aplicar-

se a noção de 

“revitimização”? 

 Apresenta dificuldades 

probatórias, sobretudo por 

força do art. 1º, § 1º, da Lei 

13.869. No entanto, como a 

pena é baixa, permite a 

aplicação dos institutos 

negociais (transação penal, 

suspensão condicional do 

processo e acordo de não 

persecução penal), o que 

pode acabar dispensando a 

exigência de prova para a 

aplicação de pena. Além do 

mais, muitos sujeitos ativos 

do crime tem foro por 

prerrogativa de função. 

 

Além disso, pergunto-me por que (1) o 

projeto não foi debatido no âmbito da 

CCJ e só foi discutido em plenário; (2) 

não foram ouvidos experts para auxiliar 

a atividade legislativa a melhorar o tipo 

penal; (3) não foram apresentados 

estudos de impacto legislativo; (4) não 

foram consultadas pessoas interessadas 

para pronunciar-se sobre a medida. 

 

Não basta se ater apenas à qualidade da 

matéria; é preciso também prestar 

atenção à qualidade da forma do 

processo legislativo, do modo de 

condução das atividades parlamentares, 

do grau de consulta às partes 

interessadas, do tempo necessário para 

o amadurecimento da decisão. O 

legislador precisa justificar as suas 

escolhas e, para isso, não bastam 
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argumentos genéricos do tipo “a 

proposta cumpre com as exigências 

formais e materiais”. São 

imprescindíveis dados e informações 

que embasem empiricamente a 

proposta. 

 

Ao fim e ao cabo, o legislador quis dizer 

tudo, e quando se quer dizer tudo, acaba 

não se dizendo nada. 

 
Sobre racionalidade legislativa, podem 

ser consultados os seguintes materiais: 

 

RUIVO, Marcelo Almeida. Legislação 

penal e ciências criminais: por uma 

teoria orientadora dos interesses 

político-criminais. Revista Brasileira 

de Ciências Criminais, n. 147, p. 587-

614. São Paulo. Setembro de 2018. 

 

SCALCON, Raquel lima. Avaliação de 

impacto legislativo: a prática europeia e 

suas lições para o Brasil. Revista de 

Informação Legislativa, v. 54, n. 214, 

p. 113-130, abr./jun. 2017. Disponível 

em: [https://bit.ly/3u1QiRT]. Acesso 

em: 01.04.2022. 

 

SCALCON, Raquel Lima. Breves 

reflexões sobre a racionalidade do 

processo legislativo e seu impacto na 

presunção e no controle de 

constitucionalidade da lei penal. p. 393-

407. In: D’AVILA, Fábio Roberto et 

al. Direito Penal e Constituição: 

diálogos entre Brasil e Portugal. Porto 

Alegre: Boutique Jurídica, 2018. 

 

MARCOS AFONSO JOHNER – 

Mestre em ciências criminais (PUC-RS) 
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Para a maioria dos conselheiros, o 
benefício não pode ser considerado 
subvenção para investimento 
 
MARIANA BRANCO 
BRASÍLIA 
18/04/2022 07:00Atualizado em 
18/04/2022 às 10:40 
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O Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) decidiu por 5×3, no 

processo 10314.724116/2015-42, que 

os créditos presumidos de ICMS integra

m a base de cálculo do PIS e da Cofins. 

Para a maioria dos conselheiros, o 

benefício não pode ser considerado 

subvenção para investimento, 

compondo a receita da companhia. 

 

O tema está em discussão também no 

Supremo Tribunal Federal (STF). No 

ano passado, a Corte chegou a formar 

maioria a favor do contribuinte no 

julgamento do Recurso Extraordinário 

(RE) 835818, com repercussão geral 

reconhecida. No entanto, como o 

ministro Gilmar Mendes pediu 

destaque, o tema será discutido 

novamente no plenário físico, agora com 

uma composição diferente. 

 

No Carf o contribuinte chegou a 

conquistar na turma baixa o direito a 

excluir 

os créditos presumidos de ICMS da bas

e de cálculo das contribuições, mas a 

Fazenda recorreu, alegando que o 

incentivo fiscal é subvenção para 

custeio, e não para investimento, 

integrando, portanto, a receita 

operacional da empresa e 

devendo compor a base de cálculo. 

 

Na 3ª Turma da Câmara Superior, o 

advogado do contribuinte, Pedro 

Bini, do Schneider Pugliese, defendeu o 

não conhecimento do 

recurso da Fazenda, argumentando que 

o Regimento Interno do Carf não 

permite a análise de recursos contrários 

a entendimentos do STF e do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). 

 

Bini defendeu, ainda, que 

os créditos presumidos de ICMS não 

podem ser tratados como subvenção 

para custeio, uma vez que a Lei 

Complementar (LC) 160/2017 

qualificou como subvenção para 

investimento todos os 

incentivos e benefícios fiscais relativos 

ao ICMS, o que implicaria a revogação 

tácita de qualquer outra regra nesse 

sentido. 

 

A relatora, conselheira Tatiana Midori 

Migiyama, negou provimento ao recurso 

da Fazenda. Segundo ela, a concessão de 

incentivos é um instrumento legítimo de 

política fiscal, e sua tributação pela 

União representaria desapreço à 

cooperação e à igualdade no pacto 

federativo. Ela destacou, ainda, que o 

STJ tem decidido de forma reiterada 

nesse sentido. 

 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/carf-creditos-presumidos-de-icms-compoem-base-de-calculo-do-pis-e-da-cofins-18042022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-exclui-credito-presumido-de-icms-da-base-do-pis-cofins-06042021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-exclui-credito-presumido-de-icms-da-base-do-pis-cofins-06042021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-retira-de-pauta-caso-sobre-credito-presumido-de-icms-na-base-do-pis-cofins-13082021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-retira-de-pauta-caso-sobre-credito-presumido-de-icms-na-base-do-pis-cofins-13082021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-retira-de-pauta-caso-sobre-credito-presumido-de-icms-na-base-do-pis-cofins-13082021
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/superior-tribunal-de-justica
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


46 

 

No ano passado, ao analisar o EREsp 

1.443.771, o STJ entendeu que os 

créditos presumidos do ICMS não 

integram a base do IRPJ e da CSLL. 

Para alguns tributaristas, o 

entendimento é extensível 

ao PIS e à Cofins, enquanto outros 

fazem uma interpretação restritiva. 

 

Divergência 
 
O conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira 

Santos divergiu do entendimento da 

relatora. Ele adotou as razões de 

decidir do conselheiro Rodrigo Pôssas 

no acórdão 9303011415, envolvendo o 

mesmo tema e o mesmo contribuinte. 

 

No voto, Pôssas observa que o 

contribuinte não cumpriu os 

requisitos da Lei 12.973/2014 para que 

os créditos presumidos sejam 

considerados subvenção para 

investimento, a saber, a destinação total 

dos valores à formação de reserva de 

lucros de incentivos fiscais. O 

posicionamento foi acompanhado por 

outros quatro conselheiros. 

 

Também por um placar de 5×3, os 

conselheiros negaram provimento a 

recurso do contribuinte pleiteando a 

não incidência do PIS e da Cofins sobre 

descontos incondicionais concedidos 

nas vendas que não constam em notas 

fiscais. 

 

MARIANA BRANCO – Repórter 

especializada em Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf). Jornalista formada pela 

Universidade de Brasília (UnB). Foi 

repórter do Correio Braziliense e da 

Agência Brasil, vinculada à Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC), na área 

de economia. 
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De acordo com o projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), o risco 

fiscal das demandas judiciais subiu para 

R$ 2,132 trilhões no fim de 2021, ante 

R$ 2,023 trilhões em 2020. Segundo o 

documento, as demandas de risco 

“possível” tiveram redução, passando de 

R$ 1,3 trilhão para R$ 1,26 trilhão em 

2021. 

 

“Em relação às demandas judiciais de 

risco provável, o valor passou de R$ 

707,2 bilhões em 2020 para R$ 871,9 

bilhões em 2021, um acréscimo de 

23,3%. As demandas de natureza 

tributária correspondem a 66,9% do 

risco possível e a 70,4% do risco 

provável”, diz o documento enviado ao 

Congresso. 

 

O PLDO destaca que os valores 

efetivamente pagos associados à 

execução de demandas judiciais contra a 

União seguem em elevação. “Em 2021, o 

montante alcançou R$ 54,9 bilhões, 

correspondente a 3,4% da despesa 

primária total. Os passivos contingentes 

em fase de reconhecimento pelo Tesouro 

Nacional – dívidas decorrentes da 

extinção de entidades, dívidas diretas e 

dívidas decorrentes do Fundo de 

Compensação de Variações Salariais 

(FCVS) – apresentam uma previsão de 

regularização da ordem de R$ 31,2 

bilhões para 2022 e R$ 25,0 bilhões para 

2023, com um estoque de R$ 112,3 

bilhões registrado ao final de 2021”, 

informa o texto. 

 

Precatórios 
 
O projeto de LDO de 2023 enviado ao 

Congresso na última quinta-feira 

(14/04) retira os encontros de contas a 

serem feitos com precatórios da meta de 

resultado primário. Essas operações 

continuarão sensibilizando esse 

indicador, mas não serão considerados 

para avaliação de cumprimento do 

objetivo, que para o governo central foi 

fixado em R$ 65,9 bilhões — com 

projeção de déficit de R$ 27,9 bilhões em 

2024 e superávit de R$ 33,7 bilhões em 

2025. Para as empresas estatais, a meta 

de déficit fixada na LDO é de R$ 3 

bilhões em 2023. E para os estados e 

municípios, a meta indicativa é de déficit 

de R$ 100 milhões. 

 

“Para o ano de 2023, em virtude da 

aprovação das Emendas Constitucionais 

nº 113 e nº114, de 2021, foi excluído do 

cômputo da meta de resultado primário 

o impacto decorrente do disposto nos §§ 

11 e 21 do art. 100 da Constituição 

Federal. Essa exclusão se faz necessária 
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a fim de adotar, na meta fiscal, o mesmo 

tratamento já instituído no âmbito do 

“Teto de Gastos”, garantindo o 

cumprimento das operações de que 

tratam os referidos dispositivos 

constitucionais, sem maiores entraves 

orçamentários”, diz a exposição de 

motivos. 

 

Fontes explicam que, dada a incerteza 

sobre o montante nesse tipo de 

operação, o caminho foi excluir do 

cálculo para efeitos de cumprimento de 

meta. Em 2022, por exemplo, como isso 

não está em vigor, medidas como o 

encontro de contas envolvendo a União 

e a prefeitura de São Paulo, de quase R$ 

24 bilhões, tomam espaço no resultado 

primário. 

 

O texto da LDO, conforme havia 

antecipado o JOTA, traz também uma 

série de regras para organizar o 

pagamento de precatórios ao longo do 

ano, inclusive incorporando regras de 

correção recentemente definidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 

“Cumpre destacar, ainda, as mudanças 

realizadas na Seção III do Capítulo IV, 

que trata dos Débitos Judiciais, com a 

finalidade de orientar a elaboração da 

LOA-2023, em face das inovações 

decorrentes das Emendas 

Constitucionais º 113 e 114, de 2021, no 

tocante ao pagamento de precatórios e 

requisições de pequeno valor. As 

mudanças levam em conta, 

especialmente, o limite estabelecido no 

art. 107-A do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, as 

prioridades definidas na Constituição e 

as demais regras referentes ao 

pagamento de precatórios”, diz a 

exposição de motivos. 

 

O documento prevê a Dívida Bruta do 

Governo Geral em 79,6% do PIB no fim 

do próximo ano. A receita primária total 

projetada é de R$ 2,23 trilhões em 2023 

(após as transferências, a arrecadação 

total é de R$ 1,8 trilhão, ou 17,2% do 

PIB), o equivalente a 21,3% do PIB. Já as 

despesas totais estão calculadas em R$ 

1,866 trilhão, o correspondente a 17,3% 

do PIB. 

 

FABIO GRANER – Analista de 

economia do JOTA em Brasília. Foi 

repórter e colunista de economia no 

Valor Econômico e também atuou no 

Estadão, DCI e Gazeta Mercantil, com 

mais de 20 anos de experiência, 

incluindo setor público. E-

mail: fabio.graner@jota.info 
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Brasil 

Mercado já projeta IPCA de 
7,5% no fim deste ano 
 
Resultado da inflação em março leva a 
revisão das estimativas 
 
Por Marcelo Osakabe, Felipe Saturnino 
e Anaïs Fernandes — De São Paulo 
14/04/2022 05h01  Atualizado há 2 
horas 

 

 
A autoridade monetária brasileira 

navega no escuro há quase duas 

semanas sem as últimas edições da 

pesquisa Focus, que coleta as 

estimativas dos agentes econômicos 

para uma série de indicadores 

importantes na condução da política 

monetária do país, como inflação 

(IPCA), atividade (PIB) e juros (Selic). 

Não significa, porém, que as projeções 

do mercado não estejam em movimento. 

Desde o último Focus, publicado em 28 

de março e interrompido pela greve de 

servidores, a inflação oficial de março 

assustou, o presidente do Banco Central 

reagiu e o IBGE divulgou indicadores 

dos principais setores da economia em 

fevereiro. 

 

Pesquisa do Valor com 74 instituições 

financeiras e consultorias, realizada 

ontem, mostra uma projeção mediana 

para o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) de 7,5% em 

2022 e 4% em 2023. As menores 

estimativas são 6,5% neste ano e 3,4% no 

próximo, enquanto as maiores são de 

8,6% e 6%, pela ordem. No último 

boletim do BC, cujas respostas foram 

coletadas em 25 de março, a expectativa 

mediana para IPCA era de 6,9% em 

2022 e 3,8% em 2023. As metas são 

3,5% e 3,25%, respectivamente, com 

tolerância de até 5% e 4,75%, pela 

ordem. O levantamento do jornal não é 

diretamente comparável ao Focus, que 

registra em torno de 130 a 140 respostas, 

mas ajuda a dar um norte. 

 

“O que levou muita gente a revisar 

[projeção de inflação] recentemente foi 

o IPCA de março, a maior surpresa em 

20 anos”, diz João Fernandes, 

economista da Quantitas, em referência 

à alta do índice de 1,62%. A expectativa 

mediana do mercado era de 1,32%, 

segundo o Valor Data. “Antes dele, as 

revisões estavam apenas se 

aproximando da mediana, com algumas 

casas que tinham números menores 

elevando suas estimativas. O dado 

mudou essa dinâmica, todas passaram a 

subir projeções”, afirma Fernandes. A 

Quantitas prevê IPCA de 8,3% em 2022 

e 4,3% em 2023. 

 

Um dos grandes vilões da inflação 

corrente são os bens de forma geral, os 

duráveis, como veículos e 

eletroeletrônicos, e os semiduráveis, 

como artigos de limpeza, cosméticos e 

vestuários, aponta Fernandes. A 

história, diz ele, é bem conhecida: a falta 

de insumos a nível global, no âmbito da 

pandemia, estava em processo de 

normalização, mas acabou agravada 
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novamente pela guerra na Ucrânia e o 

surto de covid na China. 

 

“A nossa maior preocupação é com o 

cenário de inflação. Sofremos no ano 

passado choques localizados que se 

tornaram altas generalizadas de preços 

e, em cima desse quadro já preocupante, 

tivemos mais choques. É por isso que 

achamos que o IPCA fecha o ano a 8%, 

porque as pressões estão muito 

espalhadas”, diz Roberto Padovani, 

economista-chefe do Banco BV. 

 

Esses choques vão ser mais persistentes 

do que se imagina devido, por exemplo, 

aos efeitos secundários da inflação sobre 

combustíveis e outras commodities, 

observa Gustavo Arruda, chefe de 

pesquisa do BNP Paribas para América 

Latina. “Quando fazemos a conta, vemos 

que esses riscos estão 

subdimensionados”, diz ele, que vê IPCA 

de 8,5% em 2022 e 4,5% em 2023. 

 

No Brasil, acrescenta Fernandes, da 

Quantitas, há ainda um mercado de 

trabalho resiliente. “Mesmo entendendo 

que a Selic mais alta vá levar a uma 

inflexão dessas pressões em algum 

momento, o que vemos agora é o custo 

da mão de obra ganhando tração, em um 

ambiente de maior demanda por 

serviços presenciais. Vimos a PMS 

[Pesquisa Mensal de Serviços] 

desacelerar no último mês, mas acredito 

que ainda virão leituras fortes por três 

ou quatro meses.” 

 

Nesta semana, o IBGE divulgou que os 

serviços caíram 0,2% em fevereiro, ante 

janeiro, feito o ajuste sazonal, enquanto 

o varejo ampliado - que inclui veículos e 

material de construção e é o que conta 

mais para o PIB - avançou 2%. No início 

de abril, o instituto informou que a 

produção industrial havia crescido 0,7% 

em fevereiro. 

A partir desses indicadores, o BC 

apresentaria hoje seu Índice de 

Atividade Econômica (IBC-Br) de 

fevereiro, que oferece ao mercado uma 

“temperatura” da atividade no mês, mas 

a divulgação também não deve ocorrer 

por causa da greve. Pesquisa do Valor 

Data com 27 instituições indica que, na 

mediana, elas esperavam uma alta de 

0,4% para o índice. 

 

A pesquisa do Valor captou ontem uma 

projeção mediana para PIB de 0,5% em 

2022 e de 1,2% em 2023, praticamente 

as mesmas do Focus de 28 de março 

(0,5% e 1,3%, respectivamente). 

 

Outro problema para a inflação, segundo 

os economistas, é a percepção de que as 

expectativas estão desancoradas. “Isso, 

por si só, leva a uma inflação mais 

persistente. Mesmo em setores que não 

são diretamente afetados pela guerra, 

por exemplo, só a percepção de que o 

custo de vida está mais alto permite aos 

agentes repassar mais preço. Embora 

estejamos um pouco cegos porque não 

tem ocorrido a divulgação do Focus, a 

dinâmica das coletas de preço diárias 

mostra que a inflação não está 

desacelerando”, afirma Arruda, do BNP. 

 

Quando “o regime na cabeça das 

pessoas” muda e a economia demora 

mais a desinflar, a autoridade monetária 

“precisa buscar quebrar a rigidez do 

repasse”, diz Fernando Fenolio, 

economista-chefe da WHG. O 

presidente do BC, Roberto Campos 

Neto, chamou a atenção no início desta 

semana ao reconhecer que o IPCA de 

março foi uma surpresa e afirmar que 

“nossa inflação está muito alta”. 

 

“A Selic hoje é nosso ponto de maior 

incerteza. Recentemente, trouxemos ela 

para 12,75%, apesar de a ‘matemática’ 

mostrar que precisaria ser 13,5%, 
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porque a autoridade monetária fazia 

questão de afirmar que 12,75% era 

suficiente. Depois do IPCA de março, 

Campos Neto abriu a possibilidade de 

uma condução mais austera, mas ainda 

estamos esperando uma comunicação 

mais intensa”, diz Étore Sanchez, 

economista-chefe da Ativa. 

 

A pesquisa para Selic realizada ontem 

pelo Valor é diretamente comparável a 

outra feita pelo jornal em meados de 

março e não apresentou alteração na 

projeção de uma Selic mediana de 

13,25% ao fim do ciclo de alta neste ano. 

 

“A barra estava alta para a Selic ir acima 

dos 12,75%, mas era só por causa da 

sinalização do BC, porque, do lado da 

inflação, a dinâmica mostrava que os 

preços iam continuar em aumento 

acelerado”, afirma Patricia Pereira, 

estrategista-chefe de renda fixa da MAG 

Investimentos. Ela revisou sua previsão 

de Selic de 13,25% para 13,75% após as 

falas de Campos Neto. 

 

Alguns fatores ainda podem ajudar o BC. 

Se o câmbio conseguir se manter abaixo 

de R$ 5, por exemplo, isso pode se 

traduzir em preços industriais menores, 

e a atividade, conforme fica mais fraca, 

também contribuiria para uma 

capacidade de repasse inferior, sugere 

Fenolio, da WHG. 

 

A mediana das projeções de câmbio do 

último Focus estava em R$ 5,25 ao fim 

de 2022, enquanto a colhida ontem 

pelo Valor indica exatamente R$ 5. 

Ainda assim, seria um câmbio mais 

depreciado do que o nível atual. “Não 

parece haver muito mais espaço para 

uma apreciação do real à frente. Os 

Estados Unidos vão começar a apertar os 

juros, tem a incerteza doméstica e as 

commodities já subiram bastante no 

pico”, diz Pereira, da MAG. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/14/mercado-ja-projeta-ipca-
de-75-no-fim-deste-ano.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Diretora da OMC quer Brasil 
no combate à crise global de 
alimentos 
 
Diretora vem ao país pedir ao governo 
que amplie exportação de comida na 
medida do possível 
 
Por Assis Moreira — De Genebra 
14/04/2022 05h00  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Ngozi Okonjo-Iweala: “O Brasil é um dos 

países mais importantes no que diz 

respeito à agricultura e à alimentação” — 

Foto: Jakob Polacsek/World Economic 

Forum 

 

A diretora-geral da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), Ngozi 

Okonjo-Iweala, chegará no fim de 

semana a Brasília, em sua primeira visita 

à América Latina. E um de seus 

interesses é saber o quanto o Brasil 

poderá ajudar a evitar uma iminente 

crise global alimentar. Se o Brasil 

exportar adicionalmente alimentos, 

poderá ajudar a frear a espiral de alta 

dos preços globalmente, disse Ngozo em 

entrevista ao Valor. De seu lado, a 

mensagem que deverá ouvir do governo 

brasileiro é efetivamente de que o Brasil 

é parte da solução, com superávit de 

grãos e proteínas para atender o mundo. 

 

A diretora-geral não esconde a 

preocupação com as repercussões 

econômicas do duplo choque da 

pandemia e da guerra na Ucrânia sobre 

a economia e o comércio mundial. O 

efeito mais imediato da guerra tem sido 

a forte subida nos preços de alimentos, 

energia, fertilizantes e alguns 

importantes minérios, dos quais a 

Rússia e a Ucrânia são grandes 

fornecedores. As perspectivas são tão 

incertas que a projeção da OMC para o 

comércio de mercadorias neste ano varia 

de alta de 0,5% a 5,5%. 

 

Ela não descarta riscos de ainda mais 

tensões geopolíticas, nacionalismo e 

populismo, protecionismo. Mas faz uma 

firme defesa do sistema multilateral do 

comércio, para a resiliência das 

economias, inclusive em vista de 

crescentes perigos relacionados à 

mudança climática. 

 

Ngozi desembarcará em Brasília na 

noite de sábado. No domingo, 

participará de um churrasco. Ela conta 

que seus filhos, nos EUA, frequentam 

churrascaria brasileira e consideram o 

rodízio de carnes “maravilhoso”. Na 

segunda-feira, se encontrará com o 

presidente Jair Bolsonaro, fará palestra 

no Itamaraty e terá reunião com 

ministros. Na terça-feira, a 

Confederação Nacional da Industria 

(CNI) e a Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp) organizam 

o evento “Diálogo Empresarial” com a 

diretora-geral da OMC, em São Paulo, 
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quando apresentarão a ela um 

documento com prioridades do setor, 

que inclui combate aos subsídios 

agrícolas e industriais. 

 

Ngozi Okonjo-Iweala assumiu o 

comando da OMC em março de 2021 e 

tornou-se a primeira mulher e a 

primeira africana a atuar como diretor-

geral dessa entidade chave na 

governança global. Antes, foi ministra de 

Finanças da Nigéria (2003-2006 e 2011-

2015) e ministra de Relações Exteriores 

em 2006. Tem uma carreira de 25 anos 

no Banco Mundial, onde chegou a 

número 2. É formada pela Universidade 

Harvard e tem doutorado no 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). 

 

Na fim da entrevista, Ngozi comentou 

sobre a seleção de futebol da Nigéria. 

Para ela, o time tem muitos bons 

jogadores, mas precisa de mais 

entrosamento coletivo. A Nigéria não se 

classificou para Copa do Mundo deste 

ano, a ser realizada em novembro e 

dezembro, no Qatar. Leia a seguir os 

principais trechos da entrevista. 

 

Valor: A senhora faz no Brasil sua 

primeira visita na América Latina O 

que espera do país? 

 

Ngozi Okonjo-Iweala: O Brasil é um 

membro muito importante da OMC, 

muito ativo e fundamental em várias das 

negociações que estamos fazendo. É um 

país grande, vamos ter uma conferência 

ministerial [MC 12] em junho e será bom 

conversar com os colegas no Brasil, para 

que eles saibam o que a OMC está 

fazendo, para ouvir suas perspectivas e 

para buscar o apoio do Brasil para uma 

MC 12 forte. 

 

Se o Brasil é capaz de liberar alimentos 

adicionais no mercado, pode ajudar a 

fazer baixar o preço dos alimentos” 

 

Valor: O mundo vai na direção de uma 

crise alimentar global. Quem poderia 

fazer mais nesse cenário? 

 

Okonjo-Iweala: Eu seguramente 

estou preocupada com a perspectiva de 

uma iminente crise alimentar global. A 

Ucrânia e a Rússia representem menos 

de 3% do comércio mundial de 

mercadorias, mas são muito, muito 

importantes em certos setores, como 

alimentos. Veja, 30% do trigo do mundo 

e 73% do óleo de girassol vêm dos dois 

países, além de muita cevada, milho, 

tantos grãos e outros alimentos. Várias 

regiões do mundo são bastante 

dependentes da região do mar Negro. Na 

África, 35 países importam alimentos da 

Rússia e da Ucrânia, e pode-se ver que o 

Egito está tendo problemas agora 

porque a maior parte de seu trigo vem 

desses dois países. Portanto, com guerra 

na Ucrânia, se não tomarmos medidas, 

pode resultar em estresse real. Penso 

que mesmo na América Latina, [com] a 

inflação em muitos países, o alto custo 

dos alimentos. Temos uma situação de 

crise e, se não cuidarmos, poderemos 

continuar com ela no próximo ano, a 

menos que sejamos capazes de apoiar 

corredores humanitários para que a 

Ucrânia possa colher a safra de inverno 

em julho. O Brasil é uma potência 

exportadora de alimentos. É um dos 

países mais importantes do mundo no 

que diz respeito à agricultura e à 

alimentação. E é claro, se o Brasil é capaz 

de liberar alimentos adicionais no 

mercado, pode ajudar a fazer baixar o 

preço dos alimentos globalmente. Estou 

interessada em como o Brasil vê a 

situação e o que ele pode fazer. 

Naturalmente, sei que o Brasil depende 

da região do mar Negro para 
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fertilizantes e que essa é uma grande 

preocupação pelo que vai acontecer. Sei 

que o Brasil está tentando fazer arranjos 

alternativos para se abastecer em outros 

lugares. 

 

Valor: Concretamente, o que o Brasil 

pode fazer mais, nesse caso? 

 

Okonjo-Iweala: O Brasil tem a 

capacidade de aumentar [o 

fornecimento de] todas essas coisas. É 

um dos maiores produtores de soja no 

mundo, por exemplo. Com escassez óleo 

de girassol agora por causa dos 

problemas da Ucrânia, você pode 

imaginar que o Brasil poderia substituir 

por outro óleo. No mercado de milho, 

15% vêm da Ucrânia. Se o Brasil pudesse 

liberar mais milho no mercado 

internacional, poderia ajudar também. 

 

Valor: E a inflação doméstica? 

Aumentaria? 

 

Okonjo-Iweala: Não exatamente. Eu 

não encorajaria nenhum país a exportar, 

a menos que eles se sentissem muito à 

vontade com mantimentos suficientes 

para si mesmos. A primeira coisa que 

você faz é ter certeza de que tem 

suprimentos suficientes. O que digo aos 

membros da OMC é que, se você tem um 

estoque extra, e muitos países têm, 

especialmente de grãos e óleos, podem 

ajudar. 

 

Valor: Como a sra. vê preocupações de 

exportadores agrícolas de que alguns 

países possam tentar se aproveitar 

para usar seus estoques formados para 

segurança alimentar, com subsídios, 

para abocanhar fatias no mercado 

global? 

 

Okonjo-Iweala: Veja, neste momento 

temos escassez de fornecimento de 

produtos realmente importantes no 

mundo. O trigo é alimento básico para 

muitos, muitos, muitos países. Portanto, 

o que estamos focando agora não é tanto 

na questão de quem vai lucrar e sim 

como responder às consequências 

humanitárias do aumento dos preços 

dos alimentos. Tirar 30% do trigo do 

mercado mundial é enorme. Mesmo 

aqueles países que têm a mais não 

podem compensar tudo isso. A grande 

preocupação agora é ter os suprimentos. 

Vamos cuidar da fome no mundo. 

 

Valor: Para o comércio mundial, o que 

a inquieta mais no curto prazo: a 

guerra ou os lockdowns de novo na 

China? 

 

Okonjo-Iweala: As duas situações têm 

impacto sobre as cadeias de 

abastecimento. Obviamente os 

confinamentos na China, sendo Xangai 

um dos portos mais importantes do 

mundo, e quando Xangai é fechada, tem 

um grande impacto no movimento de 

mercadorias. Mas penso que a guerra na 

Ucrânia está neste momento tendo mais 

impacto, simplesmente porque tem o 

medo do que a pessoa fará para se 

alimentar. Por que isso é tão 

importante? Porque são as pessoas 

pobres as mais atingidas. Os preços dos 

alimentos e da energia estão subindo 

bastante. A Rússia também tem 10% das 

exportações de energia do mundo. 

Portanto, você tem preços altos de 

alimentos, preços altos de energia e 

muitos, muitos lares pobres gastam 

grande percentagem de seu orçamento 

nesses itens. Eu repito o que disse 

António Guterres, o secretário-geral da 

ONU. Precisamos acabar com as mortes, 

acabar com a fome, não apenas na 

Ucrânia, mas também em outras partes 

do mundo, e com o aumento dos preços 

dos alimentos. Os preços da energia 

afetam quase todos através do 

transporte. 
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O comércio já tirou mais de 1 bilhão de 

pessoas da pobreza. Ajudou a integrar o 

mundo e a trazer a paz” 

 

Valor: Com dois choques seguidos, há 

risco de estagflação global? 

 

Okonjo-Iweala: Há um risco 

certamente e é por isso que a maioria dos 

bancos centrais está agora concentrando 

sua atenção na luta contra a inflação e 

tentando fazer o equilíbrio de como 

perseguir esse objetivo com metas de 

emprego e crescimento econômico. 

Espero que isso não se materialize 

globalmente. Se pudermos tomar as 

medidas certas para aliviar a situação 

alimentar, acho que ajudará. A situação 

energética é um pouco mais complicada. 

Os Estados Unidos estão liberando suas 

reservas, ao ritmo de 1 milhão de barris 

de petróleo por dia durante os próximos 

seis meses. Isso ajudará, mas pode não 

resolver todos os problemas. Acho que, 

sem a Rússia, são 2 milhões ou 3 milhões 

de barris por dia retirados do mercado. 

Assim, qualquer país que consiga obter 

liberação de suas reservas de petróleo 

vai ajudar. Em alimentos, temos a 

capacidade de realmente tentar atenuar 

a situação, porque os países também 

podem mudar de dieta, tentar substituir. 

Mas não é tão fácil substituir o gás e o 

petróleo no curto prazo. Espero que, no 

longo prazo, isso impulsione o 

movimento em direção às energias 

renováveis. Apesar de [uma situação] 

difícil, ela deve ser vista como 

oportunidade para começarmos a nos 

mover mais rapidamente para energias 

renováveis e emissões líquidas zero até 

2050. 

 

Valor: Como a sra. vê riscos de 

fragmentação no comércio se tornar 

uma realidade? 

 

Okonjo-Iweala: Bem, está muito na 

moda agora falar de desacoplamento, 

fragmentação, uma quebra em duas ou 

três esferas de comércio. Conversas 

sobre a desglobalização começaram 

antes mesmo da pandemia de covid-19. 

Mas agora, por causa da guerra, o 

mundo passou, como você disse, por 

vários choques, o pandêmico e agora o 

da guerra. Nós também tivemos o 

choque da mudança climática. Apesar 

desses choques, o comércio tem sido 

relativamente resistente, ainda capaz de 

mover mercadorias ao redor do mundo, 

mesmo com todas as questões da cadeia 

de abastecimento. O que eu quero dizer 

é que o sistema multilateral de comércio 

já proporcionou para o mundo no 

passado. Já tirou mais de 1 bilhão de 

pessoas da pobreza. Ajudou a integrar o 

mundo e a trazer a paz. Sei que as 

pessoas estão sentindo que esse 

princípio foi rompido agora, mas não 

devemos tirar conclusões erradas a 

partir disto. Não devemos concluir que o 

desacoplamento ou diferentes blocos 

comerciais terão agora peso e é o 

caminho a seguir, porque os custos para 

a economia global a longo prazo serão 

substanciais. 

 

Valor: A OMC fala em baixa de 5% do 

PIB mundial... 

 

Okonjo-Iweala: As simulações de 

nossos economistas mostraram que 

mesmo com apenas uma parte desses 

custos, nem mesmo levando em conta 

todos [os impactos], poderia resultar em 

uma perda de 5% no PIB. Isto não é 

trivial. E há muitos outros custos que 

resultariam em ainda algo pior do que 

5%. A perda para o mundo tem muitas 

consequências. O que devemos procurar 

demonstrar e fazer é reconstruir e apoiar 

o sistema multilateral de comércio. Sei 

que as pessoas estão falando de 

“reshoring”, “nearshoring” etc. As 
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evidências sobre tudo isso ainda não são 

muito grandes. Estou segura de que 

haverá algum “reshoring” e já vimos 

alguns “nearshoring”’, ok, como 

mudança da produção da China para o 

Vietnã. Podemos ver um pouco disso e 

na verdade não é ruim. Esse tipo de 

globalização, em que você vê a produção 

em diferentes países, pode ser uma coisa 

boa. Eu a chamo de reglobalização e 

deveríamos usá-la conscientemente 

para trazer para a integração no 

comércio global aqueles países que 

foram marginalizados. 

 

Valor: Mas a realidade é que temos 

crescente discurso de nacionalismo 

econômico, de autonomia estratégica, e 

uma espécie de armamentização do 

comércio com países usando seu poder 

em vez de seguir regras. A cooperação 

internacional está em situação muito 

ruim. 

 

Okonjo-Iweala: Sim, não há 

absolutamente nenhuma dúvida de que 

o multilateralismo foi atingido. E o que 

você está dizendo sobre 

armamentização, se quiser usar essa 

palavra, de comércio como instrumento, 

usando as tensões geopolíticas, 

populismo e nacionalismo, tendência ao 

protecionismo, todas essas coisas, é 

verdade, estão acontecendo. E tem um 

risco de que podermos ver um pouco 

mais. Mas não é esse o tipo de tendência 

que queremos incentivar ou ver na OMC. 

É claro que as circunstâncias agora com 

a guerra fazem com que todos queiram 

olhar para sua situação interna. Mas, a 

longo prazo, o isolamento não paga 

individualmente para os países nem 

para o mundo. Se amanhã você tiver 

eventos de mudança climática, 

enchentes ou secas, que acabam com 

toda a sua colheita no país, se você não 

tiver comércio, o que você faz? Você 

passa fome? Mas se você tem comércio, 

você é resistente e consegue 

suprimentos de outras partes do mundo. 

 

Valor: A tendência de produtos livres 

de desmatamento será um novo normal 

no comércio internacional? 

 

Okonjo-Iweala: Veja, precisamos 

pensar em termos de incentivos, 

certamente para manter nossas 

florestas, pois existem alguns dos 

maiores reservatórios de carbono do 

mundo. E precisaremos pensar em como 

equilibrar esse tipo de abordagem. O 

Brasil já assinou na COP26 [Conferência 

do Clima de Glasgow] uma declaração 

pública global sobre florestas e uso da 

terra, para diminuir a taxa de 

desmatamento e estabeleceu algumas 

metas. Isso é uma coisa boa. Acho que 

dessa forma o governo brasileiro está 

fazendo a coisa certa. 

 

Valor: A União Europeia tem plano de 

proibir a entrada de commodities 

vindas de áreas de desmatamento. É o 

tipo de proposta que poderá ser copiada 

por outros países? 

 

Okonjo-Iweala: O que eu diria é que o 

mundo estabeleceu metas para que as 

emissões de carbono sejam baixas e, 

depois, chegar ao zero líquido até 2050. 

Todos os países do mundo se engajaram, 

incluindo o Brasil, e estão obviamente 

procurando instrumentos e mecanismos 

para fazer isso. Na OMC, o que 

insistimos é que esses instrumentos não 

devem se tornar um instrumento de 

discriminação no comércio. 

Analisaremos todas as propostas com 

essa lente para assegurar que sejam 

compatíveis com as regras da OMC, que 

não discriminem em relação a outros 

produtos comparáveis de outros países. 

É o que posso dizer a você. É bom 

procurar um instrumento que seja bom 

para combater as emissões de carbono, 
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mas isso deve ser feito de uma maneira 

que seja compatível com a OMC. 

 

Valor: Como a sra. avalia o plano de 

taxa carbono na fronteira da UE, 

visando concorrentes que não estejam 

submetidos aos mesmos padrões 

ambientais? 

 

Okonjo-Iweala: Como eu disse, a 

CBAM [mecanismo de ajuste de carbono 

na fronteira] tem que ser compatível 

com as regras da OMC. Mas o que eu 

gostaria de lhe dizer que temos hoje 70 

sistemas fragmentados de fixação de 

preços de carbono e de taxação no 

mundo. E é muito difícil para as 

empresas navegarem nessa 

fragmentação, especialmente as 

pequenas e médias empresas. E são elas 

as que criam mais empregos. O que 

estamos dizendo na OMC é que devemos 

ter um preço global do carbono. E que a 

OMC, o FMI, a OCDE e o Banco Mundial 

deveriam trabalhar juntos para 

apresentar uma metodologia global para 

um preço global do carbono. Na 

verdade, estamos conversando uns com 

os outros agora, tentando trabalhar 

juntos para fazer isso. Será a melhor 

maneira para o mundo lidar com isso. 

Isso pode ser feito. Os líderes do mundo 

deveriam pedir a essas organizações que 

montem [esse preço de carbono]. Eu 

defendo que deve haver um grande 

empurrão por parte dos líderes. Não 

podemos continuar com sistemas 

fragmentado no mundo. Isso 

simplesmente não funciona. 

 

Valor: Existe possibilidade de a Rússia 

ser expulsa da OMC? 

 

Okonjo-Iweala: Neste momento a 

OMC não tem um instrumento ou 

metodologia para expulsar seus 

membros. Tentar fazer isso será 

extremamente difícil. Há algumas 

organizações que têm um instrumento, 

mas nós não temos. 

 

Valor: Mas a OMC também tem 

tensões diplomáticas sobre isso.... 

 

Okonjo-Iweala: Neste momento 

existem tensões diplomáticas. Veremos 

o que acontece na conferência 

ministerial de junho. Isso não nos 

impediu de trabalhar. Ainda 

encontramos maneiras de trabalhar em 

volta do problema e manter nossas 

sessões de negociação em pequenos 

grupos em diferentes configurações. A 

tensão está aí, mas estamos tentando 

trabalhar com ela. 

 

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

2022/04/14/diretora-da-omc-quer-

brasil-no-combate-a-crise-global-de-

alimentos.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Balanço mais distorcido: 
bancos, Petrobras ou IFRS 
Foundation? 
 
Podemos confiar em números que, por 
lei, desconsideram os efeitos da 
inflação? 
 
Por Eliseu Martins e Ariovaldo dos 
Santos 
14/04/2022 05h02  Atualizado há 2 
horas 

 
Os cinco maiores bancos no nosso país 

(Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Itaú, Bradesco e Santander) 

tiveram juntos, em 2021, o maior lucro 

nominal da história, R$ 104 bilhões. Um 

retorno nominal de 17% sobre o 

patrimônio líquido conjunto inicial de 

R$ 599 bilhões. Nada mau, mas também 

não é uma loucura; mas isso é 

verdadeiro, considerando 10% de 

inflação? 

 

A Petrobras, teve, sozinha, lucro de R$ 

107 bilhões, um retorno sobre o 

patrimônio líquido nominal inicial de 

34%, exatamente o dobro do dos bancos. 

Mas podemos confiar nesses números 

dos balanços que, por lei, desconsideram 

os efeitos da inflação? Para quem não 

acredita que o real mantenha o mesmo 

poder de compra ao longo do tempo, o 

mundo é outro. (A Receita Federal, 

quando divulga a arrecadação e faz 

comparações com períodos anteriores, 

considera ou não a inflação? Tudo dela 

vem em valores reais, corrigidos. Outro 

ponto: alguém já viu algum economista 

comparar dois PIBs a moedas nominais? 

Percentuais de variações são sempre 

dados em valores reais.) Para os 

crédulos na moeda nominal como 

dimensionadora da riqueza, nada a se 

preocupar com a inflação, certo? Mas 

nós pensamos diferente. 

 

Por isso, voltemos aos bancos. Para se 

analisar os efeitos da inflação há várias 

metodologias; o Brasil utilizou a 

correção monetária legal e a correção 

integral, ambas com praticamente os 

mesmos valores para balanços e lucros 

líquidos. Aqui usaremos uma derivação 

delas, mais simples e cursiva. 

 

Os acionistas dos bancos citados tinham 

capital próprio inicial de R$ 599 bilhões, 

com R$ 80 bilhões investidos em ativos 

imobilizados e intangíveis. Essa parte do 

patrimônio está, de certa forma, 

protegida da perda derivada da inflação. 

Assim, R$ 519 bilhões ficaram aplicados 

basicamente nos ativos financeiros, que 

produzem receitas financeiras nominais, 

mas concomitantemente perdem valor 

com a inflação. O que interessa é a 

diferença: receita financeira menos 

inflação sobre o capital aplicado; essa é a 

receita real. O problema é que, pelas 

normas contábeis, as receitas 

financeiras foram contabilizadas, mas a 

perda pela inflação, não. R$ 519 bilhões 

expostos a 10,06% de inflação significam 

R$ 52 bilhões de “lucro falso” do ponto 

de vista da realidade econômica. Só isso! 

Logo, o lucro nominal de R$ 104 bilhões 

cai à metade se considerarmos a 

inflação. Os efeitos dos demais ativos 

monetários se compensam com os dos 

passivos monetários. Se houvesse a 

correção dos balanços, o lucro somado 

dos cinco bancos seria de R$ 52 bilhões, 

e não os R$ 104 bilhões, com um retorno 

real de apenas 7,8% (óbvio, o capital 

inicial deve ser corrigido para se ter o 

crescimento real). Ainda bem que os 

dividendos foram R$ 39 bilhões! (Será 

que consideraram os efeitos da 

inflação?) Outras empresas podem ter 
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distribuído mais do que efetivamente 

ganharam, certo? 

 

É lógico que esses números são 

aproximados, pois não consideram 

variações nos imobilizados, intangíveis e 

nos próprios patrimônios líquidos 

durante o período, não computam a 

inflação desde as respectivas formações, 

ajustes nas depreciações etc. As 

empresas podem fazer esses cálculos de 

forma mais exata. O ajuste maior é esse 

que fizemos. Os refinamentos girarão ao 

redor desse montante. 

 

E a Petrobras? Ela tem estrutura 

patrimonial totalmente diferente; tem 

imobilizados e intangíveis bem maiores 

do que seu patrimônio líquido. O cenário 

é distinto: seu capital próprio está 

totalmente protegido por estar investido 

nesses ativos; mas esses ativos são 

financiados parte por esse capital 

próprio e parte (a maior, aliás), pelas 

dívidas com suas consequentes despesas 

financeiras. Com isso, a distorção se dá 

no outro lado: a Petrobras registra, por 

força da legislação vigente, apenas os 

efeitos das “falsas” despesas financeiras 

nominais, porque, de fato, o que afeta a 

vida da empresa é a despesa real. Quem 

emprestou só ganha efetivamente pela 

receita financeira superior à inflação, e 

quem tomou emprestado só “perde” pela 

despesa financeira superior à inflação. 

 

Ou seja, para a Petrobras o efeito é o 

contrário do dos bancos. Se efetuarmos 

os ajustes primeiros, haveremos que 

estornar as despesas financeiras em R$ 

41 bilhões. Assim, seu lucro, em termos 

reais, seria de R$ 149 bilhões. Que 

absurda a diferença. E para mais! Outros 

ajustes deveriam ser efetuados, como os 

relativos às depreciações e amortizações, 

já que significativas na empresa, tributos 

diferidos etc. O efeito mais relevante já 

está evidenciado. Ah, e os dividendos 

distribuídos foram R$ 70 bilhões; o que 

parecia 70% do lucro líquido é, de fato, 

menor. 

 

À guisa de conclusão: o lucro efetivo dos 

bancos foi muito menor do que o 

divulgado, e o da Petrobras, bem maior. 

E tudo por conta da total diferença em 

suas estruturas patrimoniais. 

 

Na verdade, todas as empresas sofreram 

e sofrem desse impacto, algumas para 

mais, outras para menos, algumas quase 

nada. E por que não dar então 

transparência a essas informações? Não 

nos esqueçamos, a Instrução 191/92 da 

CVM, que permite a divulgação das 

informações completamente corrigidas, 

não foi revogada. Nossa principal 

preocupação é a qualidade das 

informações utilizadas pela gestão e 

fornecidas para investidores e credores; 

restam também os da tributação, mas 

isso é outra história. 

 

Mas não estamos sozinhos: a IFRS 

Foundation acaba de divulgar suas 

demonstrações. E mostrou uma perda 

de 806 mil libras. Mas a verdade é outra; 

a libra teve 5,4% de inflação. Com isso, a 

perda efetiva, real, foi de 2.580 libras. 

220% de diferença no resultado da 

emissora das normas internacionais de 

contabilidade! 

 

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

a/balanco-mais-distorcido-bancos-

petrobras-ou-ifrs-foundation.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

FT: Estoques de metais 
encolhem diante de impacto 
de preços da energia na 
produção 
 
Algumas empresas vêm recorrendo aos 
estoques de depósitos dentro e fora do 
sistema da LME, de forma a conseguir 
honrar suas obrigações contratuais com 
clientes industriais 
 
Por Neil Hume, Financial Times 
14/04/2022 07h00  Atualizado há 44 
minutos 

 
Os estoques de alguns do metais de uso 

industrial mais importantes do mundo 

caíram para níveis críticos, depois de os 

preços recorde das fontes de 

energia na Europa terem afetado a 

produção e de a guerra na Ucrânia ter 

colocado em risco o fornecimento pela 

Rússia. 

 

Os estoques 

de alumínio, cobre, níquel e zinco 

– quatro dos contratos mais negociados 

na Bolsa de Metais de Londres (LME, na 

sigla em inglês) – tiveram declínios de 

até 70% ao longo dos últimos 12 meses, 

uma vez que os operadores e os grandes 

consumidores têm recorrido aos 

depósitos para conseguir os metais. 

 

A queda se dá em meio a um cenário de 

forte demanda, diante da recuperação 

das economias após as restrições dos 

lockdowns da pandemia e as 

interrupções nas cadeias de 

abastecimento. 

 

Nas últimas semanas, essa tendência se 

deu de forma mais pronunciada no 

mercado de zinco, cujos preços subiram 

2,8% na terça-feira para o maior 

patamar em 16 anos, de quase US$ 4,4 

mil por tonelada. O metal é usado como 

revestimento de proteção para o aço 

usado em carros, eletrodomésticos e na 

construção civil. 

 

Desde o início do mês, os estoques de 

zinco disponíveis na LME – o metal 

ainda não reservado para sair do sistema 

de depósitos contabilizados pela bolsa – 

caiu quase 60 mil toneladas para o 

menor nível em dois anos, de pouco mais 

de 45 mil toneladas. 

 

Analistas dizem que a disparada dos 

preços do gás e de outras fontes de 

energia é o motivo do declínio. Nos 

últimos dois meses, a escalada dos 

preços da eletricidade obrigou nomes 

como Glencore, Trafigura e Norsk 

Hydro, a restringir a produção em 

usinas deficitárias de processamento de 

alumínio e zinco. 

 

Para compensar a falta de produção, 

algumas dessas empresas vêm 

recorrendo aos estoques de depósitos 

dentro e fora do sistema da LME, de 

forma a conseguir honrar suas 

obrigações contratuais com clientes 

industriais. 

 

“Os atuais preços da eletricidade 

poderiam levar a mais fechamentos de 

usinas, e, no curto prazo, essas decisões 

podem ser mais rápidas no zinco do que 

no alumínio”, escreveu o analista Marius 

van Straaten, do Morgan Stanley, em 

relatório recente, referindo-se ao fato de 

que é mais fácil ajustar a operação de 

uma usina de zinco. 

 

O declínio nos estoques de zinco ocorre 

em momento delicado para a LME, que 

em março chegou a ser obrigada a 

suspender os negócios com níquel, 

depois de uma terrível situação de 
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“estrangulamento” das posições 

vendidas ter feito o preço decolar, com 

valorizações superiores a 250%. 

 

Estoques baixos podem influenciar na 

alta dos preços na LME, já que 

operadores e produtores tentam fechar 

as posições vendidas recomprando os 

contratos, sem que seja feita a entrega 

real do metal registrado em algum dos 

depósitos da bolsa. 

 

Colin Hamilton, analista da BMO 

Capital Markets, disse que os novos 

dados de depósitos de fora da LME de 

pouco servirão para aliviar os temores 

quanto a outro aumento explosivo nos 

preços. 

 

“O volume de material que a LME 

acompanha que não está atualmente no 

sistema, mas está em depósitos 

adjacentes, caiu ainda mais, no caso de 

todos os metais, a não ser no do cobre, 

ao longo de fevereiro, com o de alumínio 

em queda de 29% no mês, para 218 mil 

toneladas, e o de zinco, de 28% no mês, 

para apenas 15 mil toneladas”, disse. 

 

Cortes de produção são apenas um dos 

fatores por trás da pressão nos mercados 

de metais. O receio de que o 

fornecimento de cobre e níquel da 

Rússia possa ser interrompido pelas 

sanções ocidentais após a invasão da 

Ucrânia pelos russos também têm 

pressionado os preços para cima. 

 

O Goldman Sachs avalia que o cobre 

poderia estar rumando a ficar sem 

estoque, lentamente como um 

“sonâmbulo”. 

 

O banco de investimento projeta que o 

fornecimento de cobre processado ficará 

atrás da demanda em 375 mil toneladas 

neste ano – o dobro da estimativa 

anterior – o suficiente para esgotar até 

dezembro todos os estoques cujos dados 

são acessíveis. 

 

“Acreditamos que os investidores 

continuam complacentes quanto aos 

riscos para o fornecimento de cobre 

russo, pois não são tão imediatos ou 

nítidos quanto os vistos nos mercados de 

grãos ou de fontes de energia, ou mesmo 

de alumínio”, escreveu Nick Snowdon, 

analista do Goldman Sachs, em 

relatório. 

 

 
O Goldman Sachs avalia que o cobre 

poderia estar rumando a ficar sem 

estoque, lentamente como um 

“sonâmbulo” — Foto: Divulgação 

  

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

cia/2022/04/14/ft-estoques-de-metais-

encolhem-diante-de-impacto-de-preos-

da-energia-na-produo.ghtml  
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Legislação 

Justiça obriga União a liberar 
verba para acelerar análise de 
patentes 
 
Corte no orçamento do INPI foi de 
quase 50% do valor antes previsto 
 
Por Laura Ignacio e Bárbara Pombo — 
De São Paulo 
14/04/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Advogado Marcelo Mazzola: a demora, 

às vezes, é de mais de uma década para 

assegurar patentes no país — Foto: 

Divulgação 

 

A União foi condenada pela Justiça 

Federal do Rio de Janeiro a destinar ao 

Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) - responsável pelo 

registro e concessão de marcas e 

patentes no país - as receitas necessárias 

para a efetivação de um plano de 

aprimoramento de suas atividades. A 

sentença foi proferida em ação civil 

pública movida pela Associação 

Brasileira da Propriedade Intelectual 

(ABPI) em meio a um cenário de cortes 

de orçamento e pessoal na autarquia. 

 

O orçamento do INPI para este ano seria 

de R$ 70 milhões, mas foi reduzido para 

R$ 33,9 milhões. Com o corte, no 

começo do mês, a autarquia divulgou a 

demissão de 40% dos trabalhadores 

terceirizados - 73 de um total de 179. 

Outra medida adotada recentemente foi 

a redução do horário de funcionamento, 

que passou a ser de terça-feira a quinta-

feira, atrasando a análise dos pedidos de 

marcas e patentes. 

 

Na decisão proferida na terça-feira, a 

juíza Caroline Tauk, da 31ª Vara Federal 

do Rio de Janeiro, determina que o INPI 

apresente, em 90 dias, relatório com os 

pontos de ineficiência, necessidades 

materiais, orçamentárias e funcionais 

para a realização das atividades do 

órgão. Também exige um planejamento, 

com a respectiva previsão orçamentária, 

para execução nos anos de 2022, 2023 e 

2024, e aferição da suficiência e 

adequação das medidas adotadas. 

 

Com base nos dados que serão 

apresentados pela autarquia ligada ao 

Ministério da Economia, a União será 

obrigada a destinar ao INPI as receitas 

necessárias para a efetivação do plano. A 

decisão impõe o repasse conforme 

cronograma a ser homologado pelo 

Judiciário. 

 

Diante da urgência do assunto, a juíza 

ainda deferiu medida de urgência 

(antecipação de tutela) para que o prazo 

de 90 dias comece a correr a partir da 

intimação dos envolvidos. Assim, não 

seria preciso esperar uma decisão final 

(trânsito em julgado). Cabe recurso 

(ação civil pública º 5095710-

55.2021.4.02.5101/RJ). 

 

A decisão atende em parte o pedido da 

ABPI na ação. A associação queria a 

declaração de autonomia administrativa 

e financeira do INPI. O objetivo é que o 

órgão possa utilizar integralmente os 

recursos que arrecada. Segundo a ação 

civil pública, o INPI arrecadou R$ 2,4 
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bilhões entre 2016 e 2021, mas executou 

despesas de R$ 1,8 bilhão. 

 

“A sentença é um primeiro passo para 

mudarmos corações e mentes, 

especialmente no Legislativo e no 

Executivo. A Justiça sensibilizou-se”, 

afirma o advogado Gabriel Leonardos, 

presidente da ABPI. “O Judiciário faz 

um papel moderador para assegurar ao 

INPI um plano de ação que atenda 

adequadamente a sociedade, nem mais 

nem menos”, acrescenta. 

 

O pedido de autonomia financeira foi 

feito após o Supremo Tribunal Federal 

(STF) ter derrubado, em maio de 2021, o 

prazo estendido de proteção a patentes 

em caso de demora na análise pelo INPI. 

Essa salvaguarda era prevista no 

parágrafo único do artigo 40 da Lei de 

Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 

1996), que foi declarado 

inconstitucional pela Corte (ADI 5529). 

 

Para o mercado, a estruturação do INPI 

se tornou ainda mais urgente depois da 

decisão do STF. A autarquia apresenta 

um problema histórico de atraso na 

análise de patentes. Segundo 

especialistas, esse fato gera repercussões 

negativas no desenvolvimento e 

inovação no país. Relatório do Tribunal 

de Contas da União (TCU) aponta que 

um exame de patente pode demorar sete 

anos, enquanto que nos Estados Unidos, 

Japão e Europa, leva-se apenas dois 

anos e meio, em média. 

 

Os advogados representantes da ABPI 

na ação judicial, Marcelo Mazzola, sócio 

de Dannemann Siemsen Advogados, e 

Gustavo Osna, sócio do Mattos, Osna & 

Sirena, elaboraram uma ação do tipo 

“estruturante”. “Não é uma briga com o 

INPI, mas para que sejam feitos ajustes, 

em etapas, para superar as deficiências. 

Esse é o espírito”, explica Mazzola. 

 

A sentença foi fundamentada em parte 

na decisão do STF tomada na ADI 5529. 

Nela, o ministro Dias Toffoli, relator do 

caso, diz que existiria um “estado de 

desconformidade” no INPI. “Quem 

trabalha na área acompanha a demora 

às vezes de mais de uma década para 

assegurar patentes”, afirma Mazzola. 

 

A juíza se escorou em um tripé para 

proferir a sentença: o artigo 3º da Lei nº 

5.648, de 1970, sobre autonomia do 

órgão para uso da receita resultante da 

execução dos seus serviços; o artigo 239 

da Lei de Propriedade Intelectual (nº 

9.279, de 1996) que reforça a autonomia 

financeira e administrativa do órgão; e a 

decisão de 2018, na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3863, segundo 

a qual “a retribuição à prestação de 

serviço público do sistema de proteção à 

propriedade intelectual tem natureza de 

preço público”. 

 

De acordo com a ADI 3863, 

diferentemente das taxas, compulsórias 

e de natureza tributária, o preço público 

é uma cobrança “não condicionada à 

prévia autorização orçamentária”. Isso 

derrubaria um dos argumentos da União 

para o corte de recursos, que seria a 

aplicação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). 

 

Em nota ao Valor, a Advocacia-Geral da 

União (AGU) informou que ainda não foi 

intimada formalmente da sentença e, 

quando for, analisará junto aos órgãos 

competentes a estratégia processual que 

adotará. Também por meio de nota, o 

INPI apenas comentou que ainda não foi 

intimado da sentença para se manifestar 

a respeito dela. 

 

O assunto já estava na mesa do relator 

do Orçamento no Congresso, deputado 

Hugo Leal (PSD/RJ), do ministro da 
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Casa Civil, Ciro Nogueira, e do 

presidente da Câmara, Arthur Lira 

(PP/AL). Ontem, segundo apurou 

o Valor, o governo decidiu conceder um 

reajuste linear de 5% a todo o 

funcionalismo público a partir de julho. 

Resta saber qual o impacto dessa 

medida no INPI. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/04/14/justica-obriga-uniao-
a-liberar-verba-para-acelerar-analise-
de-patentes.ghtml  
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Economia 

TCU julga privatização da 
Eletrobras na próxima 
semana, e governo tenta 
evitar adiamento 
 
Guedes fala em ‘pequena janela’ para 
desestatizar empresa até dia 13 de maio 
 
Manoel Ventura 
13/04/2022 - 18:28 / Atualizado em 
13/04/2022 - 19:22 
 

Prédio da Eletrobras, no Centro do Rio 

Foto: Pedro Teixeira / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — O ministro Aroldo Cedraz, 

do Tribunal de Contas da União (TCU), 

liberou para julgamento o último 

processo da corte que analisa a 

privatização da Eletrobras. Com isso, o 

assunto foi pautado para a próxima 

quarta-feira. 

 

O agendamento deflagrou uma operação 

do governo para evitar um novo 

adiamento da decisão. O ministro Vital 

do Rêgo já sinalizou aos colegas que 

pedirá vista (mais tempo para analisar o 

assunto). Ele já pediu vista no primeiro 

julgamento do caso, iniciado no ano 

passado. 

 

Integrantes do Executivo, então, 

articulam com ministros do TCU uma 

forma de restringir o período de vista 

para apenas uma semana, fazendo com 

que o assunto tenha um desfecho no dia 

27. Isso será um desafio para a 

articulação do Palácio do Planalto, já 

que normalmente os ministros 

costumam usar até 60 dias em pedidos 

de vista, o que é respeitado pelos 

colegas. 

 

A privatização da Eletrobras é uma 

corrida contra o tempo. Pelo 

cronograma do governo, o TCU precisa 

dar aval à operação até o dia 27. É um 

tempo necessário para que o BNDES 

faça todo o trâmite e consiga realizar a 

capitalização na B3 e na Bolsa de Nova 

York até o dia 13 de maio. 

 

Caso passe do dia 13 de maio, uma sexta-

feira, o governo só consegue fazer a 

operação em agosto — por conta dos 

prazos estabelecidos pela SEC, que 

regula o mercado de ações dos Estados 

Unidos, onde a Eletrobras tem papeis 

negociados. 

 

Agosto é um prazo delicado por conta da 

proximidade das eleições. Além disso, os 

fundos internacionais costumam 

concentrar aportes em grandes 

capitalizações no primeiro semestre. 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

comemorou o agendamento da reunião 

e chamou atenção para as datas. 

 

— No momento em que o Brasil se torna 

um ator decisivo na segurança 

energética do mundo, nesse momento, o 

TCU acaba de anunciar que colocou na 

pauta para votação na semana que vem 

a desestatização da Eletrobras — disse 

Guedes, em evento no Palácio do 

Planalto. 

 

Guedes disse que a janela de 

oportunidade é pequena. 

 



18 

 

— Se passar essa janela, se nós 

perdermos essa janela de aprovação, e é 

um cronograma muito apertado, vamos 

para um obscuro futuro. Aí entra a pauta 

eleitoral, entra a confusão, se a guerra lá 

fora se agrava… 

 

Aroldo Cedraz passou as últimas duas 

semanas discutindo detalhes do seu voto 

com a área técnica do seu gabinete. 

Apesar de recomendar mudanças 

pontuais, ele deve dar aval à operação — 

tendência que deve ser seguida pelos 

demais ministros. Por isso, neste 

momento, o que mais preocupa o 

governo é um pedido de vista, e não o 

mérito do assunto. 

 

O TCU já analisou e aprovou a primeira 

parte do processo de privatização, que 

avaliou o preço das outorgas que serão 

pagas pela Eletrobras privada ao 

governo federal. 

 

Agora, o TCU se debruça sobre a 

privatização em si, especialmente o 

preço mínimo das ações. Também está 

em análise a cisão da Eletronuclear (que 

cuida das usinas nucleares de Angra) e 

de Itaipu — ambas não podem ser 

privatizadas. 

 

O modelo da privatização prevê 

transformar a companhia em uma 

corporação, sem controlador definido, 

após uma oferta de ações que não será 

acompanhada pela União. Sem 

acompanhar a capitalização, o governo 

tem sua participação diluída para menos 

de 50% e perde o controle das empresas. 

 

No total, o governo calculou em R$ 67 

bilhões os valores relacionados à 

privatização, mas nem tudo vai para os 

cofres públicos. Desse valor, R$ 25,3 

bilhões serão pagos pela Eletrobras 

privada ao Tesouro neste ano pelas 

outorgas das usinas hidrelétricas que 

terão os seus contratos alterados. 

 

Serão ainda destinados ainda R$ 32 

bilhões para aliviar as contas de luz a 

partir deste ano por meio do fundo do 

setor elétrico, a Conta de 

Desenvolvimento Energética (CDE). O 

restante vai para a revitalização de 

bacias hidrográficas do Rio São 

Francisco, de rios de Minas Gerais e de 

Goiás, e para a geração de energia na 

Amazônia. 

 

Durante seu discurso, Guedes também 

disse que "um candidato" à Presidência 

da República ligou para ministros do 

TCU para, nas suas palavras, "melar" a 

desestatização. 

 

Guedes não citou nomes, mas, de acordo 

com fontes do governo, ele se referia ao 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

que deve ser candidato ao Planalto pelo 

PT. 

 

— Ora, nós tivemos um presidente eleito 

com um programa de governo, 60 

milhões de votos, não pode um 

candidato na última ficar ligando, como 

se diz que liga, não sei se é verdade… Um 

candidato, invés de fazer o seu 

programa, esse candidato fica ligando 

para ministro do TCU pressionando, 

tentando paralisar uma pauta que a 

Câmara dos Deputados aprovou, o 

Senado aprovou. Solução construída 

com o TCU ao longo de dois anos e meio. 

Como é que pode querer melar uma 

desestatização? 

  
https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/tcu-julga-privatizacao-da-
eletrobras-na-proxima-semana-
governo-tenta-evitar-adiamento-1-
25474393  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Petrobras: Conselho 
formaliza hoje a indicação do 
novo presidente da estatal. 
Saiba quem é o escolhido 
 
Governo perde para minoritários uma 
cadeira no Conselho de Administração 

 
Manoel Ventura, Fernanda Trisotto, 
Geralda Doca e Eliane Oliveira 
14/04/2022 - 04:01 / Atualizado em 
14/04/2022 - 09:34 
 

José Mauro Ferreira Coelho: ex-

secretário do MME será indicado pelo 

governo para comandar a Petrobras 

Foto: Jefferson Rudy / Agência 

Senado/7-10-2019 

 

BRASÍLIA - Com o aval da Assembleia 

Geral Ordinária e Extraordinária, José 

Mauro Ferreira Coelho será nomeado 

nesta quinta-feira o novo presidente da 

Petrobras. José Mauro vai assumir a 

empresa no lugar de Joaquim Silva e 

Luna, demitido pelo presidente Jair 

Bolsonaro após impasse com o aumento 

dos combustíveis. Ele terá o nome 

aprovado pelo novo Conselho de 

Administração da estatal, que se reúne 

de manhã. 

 

 Em uma conturbada votação nesta 

quarta-feira, com erros no somatório de 

votos, os acionistas minoritários 

conseguiram ampliar sua presença no 

Conselho  de  Administração da 

petroleira. O total de assentos dos 

representantes dos fundos de 

investimentos passou dos atuais três 

para quatro. Com isso, a União viu cair 

de sete para seis  os seus representantes 

no colegiado. 

 

José Mauro era funcionário concursado 

da Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), onde chegou à diretoria, e foi 

secretário de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis do Ministério de Minas 

e Energia (MME). 

 

José Mauro  pediu demissão do cargo 

em outubro do ano passado, após pouco 

mais de um ano na função, no mesmo 

dia em que houve uma debandada no 

Ministério da Economia. 

 

Na ocasião, o MME justificou que a saída 

foi por decisão pessoal e que o secretário 

cumpriria uma quarentena profissional 

antes de migrar para a iniciativa privada, 

mas ele acabou não assumindo 

nenhuma função, a não ser a presidência 

do Conselho de Administração da PPSA. 

 

A indicação de José Mauro ao comando 

da Petrobras ocorreu dois dias após a 

desistência de Adriano Pires, em razão 

de conflito de interesses. O atual 

presidente da estatal, Joaquim Silva e 

Luna, foi demitido do cargo por 

insatisfação de Bolsonaro com o preço 

dos combustíveis. 

 

Para o posto de presidente do conselho, 

foi eleito Márcio Andrade Weber. Ele foi 

indicado pela União após Rodolfo 

Landim, presidente do Clube de Regatas 

do Flamengo, ter recusado o convite. 

Segundo fontes,  o nome de Landim 

também teria recebido parecer contrário 

e com ressalvas entre os integrantes do 

Comitê de Pessoas da Petrobras. 

https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-nao-tem-lugar-para-aventureiro-diz-presidente-da-estatal-demitido-por-bolsonaro-1-25453414
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-nao-tem-lugar-para-aventureiro-diz-presidente-da-estatal-demitido-por-bolsonaro-1-25453414
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-governo-fica-com-6-assentos-perde-espaco-para-minoritarios-no-conselho-de-administracao-1-25473718
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-governo-fica-com-6-assentos-perde-espaco-para-minoritarios-no-conselho-de-administracao-1-25473718
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-governo-fica-com-6-assentos-perde-espaco-para-minoritarios-no-conselho-de-administracao-1-25473718
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-governo-fica-com-6-assentos-perde-espaco-para-minoritarios-no-conselho-de-administracao-1-25473718
https://oglobo.globo.com/economia/secretario-de-petroleo-gas-do-ministerio-de-minas-energia-pede-demissao-25246064
https://oglobo.globo.com/economia/secretario-de-petroleo-gas-do-ministerio-de-minas-energia-pede-demissao-25246064
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Defesa da política de preços 
 
Pelo histórico de José Mauro, a 

tendência é de que o novo presidente da 

Petrobras mantenha a defesa da atual 

política de preços da estatal. Quando 

ainda era secretário do MME, e antes 

mesmo da crise de preço e 

abastecimento do petróleo, causada pela 

guerra entre Rússia e Ucrânia, Coelho já 

era chamado para explicar como 

funcionava a política de preços de 

combustíveis. 

 

Em uma entrevista no fim do ano 

passado ao programa "Brasil em Pauta", 

ele afirmou que o aumento dos preços 

dos combustíveis e da energia é uma 

tendência mundial, ou seja, não se 

restringiam à realidade brasileira. 

 

— Os combustíveis são derivados do 

petróleo, que é uma commodity 

precificada em dólar no mercado 

internacional. Se o preço do petróleo 

aumenta, o dos combustíveis aumenta 

também — afirmou. 

 

Essa é a explicação que o governo usa 

para justificar as elevações dos preços 

dos combustíveis, incluindo gasolina e 

gás de cozinha, para o consumidor. 

Outra razão para essa dependência do 

mercado internacional é que o Brasil, 

apesar de investimentos feitos em 

refinarias de petróleo, é um grande 

importador desses produtos e os preços 

no mercado doméstico precisam ser 

competitivos. 

 

— Se assim não fosse, não teríamos 

nenhum agente econômico com vontade 

de trazer derivados de petróleo para o 

mercado doméstico e isso traria 

desabastecimento para o país — 

ressaltou. 

 

Coelho também apontou dois outros 

fatores bastante conhecidos. Um deles é 

que o petróleo é precificado no mercado 

internacional e está diretamente 

relacionado com o câmbio, ou seja, dólar 

x real. Por isso, o que acontece na 

cotação do produto tem impacto no 

mercado doméstico. 

 

O segundo argumento, bastante 

explorado pelo presidente Jair 

Bolsonaro e sua equipe, é a cobrança do 

ICMS, imposto estadual. Ele explicou 

que, enquanto a tributação federal 

corresponde a um valor fixo por litro, o 

ICMS é um percentual sobre o preço 

final do combustível. 

 

—O ICMS tem o potencial de aumentar 

ainda mais o preço. É um efeito cascata: 

o combustível aumenta e o valor do 

ICMS em relação ao litro aumenta 

também — disse. 

 

Experiência acadêmica 
 
Até agora, José Mauro era presidente do 

Conselho de Administração da PPSA, 

estatal que cuida da comercialização de 

óleo e gás que o governo tem direito em 

contratos do pré-sal. Ele é bacharel em 

Química Industrial, mestre em 

Engenharia dos Materiais pelo Instituto 

Militar de Engenharia (IME) e doutor 

em Planejamento Energético pelo 

Programa de Planejamento Energético 

(PPE) da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). 

 

Ele chegou atuar como oficial da 

artilharia do Exército entre 1983 e 1991. 

Na EPE, esteve à frente da diretoria de 

Estudos de Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE). 

 

Ele tem mais de 25 anos de experiência 

profissional, atuando nos setores de 

petróleo, gás natural e biocombustíveis. 
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Também foi professor na graduação e 

pós-graduação, e tem três livros 

publicados e mais de 30 trabalhos 

científicos apresentados ou publicados 

no Brasil ou exterior. 

 

Ele também já recebeu condecorações 

como a Medalha Prêmio Correia Lima 

concedida pelo Exército Brasileiro; a 

Moção Honrosa da Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro e o Prêmio RenovaBio: 

Plano Nacional de Biocombustíveis, 

concedido pela DATAGRO. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/petrobras-conselho-formaliza-
hoje-indicacao-do-novo-presidente-da-
estatal-saiba-quem-o-escolhido-
25465430   
 

Retorne ao índice 
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Economia 

JBS tem dobro de demanda 
em certificado de recebível do 
agronegócio com série em 
dólar 
 

Cynthia Decloedt 

14 de abril de 2022 | 05h35 

 

 
Empresa usará parte dos recursos na 

compra de bovinos  Foto: Paulo 

Whitaker/Reuters 

 

A JBS teve o dobro de demanda para 

uma oferta de Certificado de 

Recebível do Agronegócio (CRA), 

que teve uma das séries em dólar. No 

total, a empresa emitiu R$ 1,2 bilhão 

desses papéis, sendo R$ 64 milhões na 

moeda norte-americana. A elevada 

procura teve como consequência queda 

no custo da operação para a JBS. 

 

A taxa da série em dólar caiu de 3,73%, 

para 3,53%. Já na segunda série de R$ 

511 milhões, o prêmio sobre a NTNB 

recuou de 0,65% para 0,40%, enquanto 

na terceira série de R$ 625 milhões, o 

prêmio caiu de 0,85% para 0,45%. 

 

A oferta de CRAs na moeda norte-

americana foi regulamentada em 

novembro do ano passado. Essa 

possibilidade facilita a vida de grande 

parte das empresas do agronegócio, que 

tem custos relacionados à moeda 

estrangeira. Para os investidores, trata-

se de uma chance de exposição em dólar, 

com isenção de imposto de renda sobre 

o ganho, inclusive relacionado à 

variação cambial. O instrumento é 

também isento de Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF). 

 

A JBS deve usar os recursos para a 

aquisição de bovinos de produtores 

rurais e atividades gerais de seu negócio. 

 

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

/coluna-do-broad/jbs-tem-dobro-de-

demanda-em-certificado-de-recebivel-

do-agronegocio-com-serie-em-dolar/  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Arezzo compra fábrica de 
bolsas e empresa de 
exportação no Rio Grande do 
Sul 
 
Aquisições das companhias Sunset e 
HG fazem parte de estratégia da 
companhia de ter mais controle sobre a 
própria cadeia de suprimentos para 
seus produtos 

 
Beth Moreira, O Estado de S.Paulo 
14 de abril de 2022 | 10h19 

 
A Arezzo anunciou nesta quinta-feira, 

14, a compra das empresas 

gaúchas Sunset e HG. Segundo a 

companhia de moda, a operação está 

ligada à estratégia anunciada durante o 

processo de sua mais recente oferta de 

ações: ter mais controle da gestão da 

cadeia de suprimentos, principalmente 

na categoria de bolsas, que representa 

17% da receita das marcas de calçados do 

grupo Arezzo&Co. 

 

Sapatos na vitrine da Arezzo em Nova 

York; empresa anunciou a aquisição das 

gaúchas Sunset e HG Foto: Brendan 

McDermid/ Reuters 

 

Em fato relevante enviado à Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), a 

empresa acrescenta que a HG – fábrica 

de bolsas – e a Sunset, empresa atuante 

em exportações há mais de 50 anos, 

podem trazer sinergias para a 

companhia, assim como novas 

oportunidades para vendas fora do País. 

 

As aquisições são de pequeno porte: a 

HG vai ser comprada por R$ 3,7 

milhões, e a operação envolvendo 

aquisição de parte da Sunset envolverá 

um total de R$ 9,4 milhões. No caso da 

Sunset, os vendedores serão pagos em 

ações da Arezzo, que só poderão vender 

depois de cinco anos do fechamento da 

operação. 

 

Em comunicado, a Arezzo lembra que as 

operações estão sujeitas à aprovação 

pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade). 

  

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

ias/negocios,arezzo-sunset-hg-rio-

grande-so-sul,70004038604  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Assembleia da Petrobras 
aprova Coelho, mas governo 
perde mais uma vaga no 
conselho 
 
Em encontro confuso, minoritários 
conseguiram emplacar quatro 
representantes no colegiado 

 
13.abr.2022 às 22h42Atualizado: 
14.abr.2022 à 0h46 
Nicola Pamplona 
RIO DE JANEIRO 
 
Em uma assembleia confusa, o governo 

sofreu nesta quarta-feira (13) dura 

derrota no processo de renovação do 

conselho de administração da Petrobras. 

Conseguiu incluir seu indicado para 

comandar a companhia no conselho, 

mas perdeu mais uma cadeira para os 

acionistas minoritários. 

 

Poucas horas antes do encontro, o MME 

(Ministério de Minas e Energia) retirou 

da pauta do dia item que tratava 

de mudanças no estatuto da companhia 

com o objetivo de melhorar 

a governança, o que o mercado 

interpretou como mais uma tentativa de 

ingerência na empresa. 

 

No encontro, o governo tentava aprovar 

oito conselheiros, incluindo o indicado 

para presidir a Petrobras, José Mauro 

Coelho. Com forte mobilização dos 

minoritários, porém, conseguiu apenas 

nomear seis —os indicados Carlos 

Eduardo Lessa Brandão e Eduardo 

Karrer não tiveram votos suficientes. 

 
O indicado pelo governo para presidir a 

Petrobras, José Mauro Coelho, em 

programa Brasil em Pauta na TV Brasil 

em outubro de 2021. - Valter 

Campanato/Agência Brasil 

 

Responsável por aprovar estratégias e 

nomeações para a diretoria da estatal, o 

conselho da Petrobras tem 11 cadeiras, 

uma delas reservada a representante dos 

empregados da companhia, a 

engenheira Rosângela Buzanelli. 

 

Outras duas são reservadas a 

minoritários, que nos últimos anos 

acabaram elegendo três representantes, 

avançando sobre uma das vagas da 

União. Em 2021, eles tentaram mais 

uma cadeira, mas não obtiveram 

sucesso. 

 

Desta vez, a mobilização surtiu efeito, 

com a eleição de quatro representantes 

dos minoritários: Francisco Petros, 

Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, 

Marcelo Gasparino da Silva e João José 

Abdalla, banqueiro conhecido como 

Juca Abdalla e um dos líderes do 

movimento. 

 

Os minoritários entendem que um 

número maior de conselheiros lhes 

garante um poder maior de fiscalização 

contra interferências do governo nos 

negócios da companhia, como o 

represamento de preços dos 

combustíveis, por exemplo. 
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Do lado do governo, além de Coelho, 

foram eleitos o novo presidente do 

conselho, Marcio Weber, Luiz Henrique 

Carolli, Murilo Marroquim, Ruy Flaks 

Schneider e Sônia Villalobos. Os três 

últimos já eram membros do colegiado. 

 

A indicação de Coelho para presidir a 

companhia, porém, ainda depende de 

reunião do conselho de administração, 

que deve ser realizada nesta quinta (14), 

data inicialmente prevista para sua 

posse. 

 

A aprovação do conselho conclui um 

conturbado processo de escolha de 

nomes pelo governo federal, que recebeu 

negativas dos dois primeiros indicados 

aos cargos, Rodolfo Landim e Adriano 

Pires, diante de questionamentos sobre 

conflito de interesse. 

 

A escolha de Coelho pelo acionista 

controlador foi feita a pouco mais de 

uma semana da assembleia. Seu nome 

só foi aprovado pelo comitê da Petrobras 

que avalia os currículos dos candidatos 

nesta terça-feira (12). 

 

No encontro, os acionistas aprovaram 

também as demonstrações financeiras 

da empresa em 2021 e a proposta de 

remuneração da administração, que 

separa R$ 13,1 milhões para pagar bônus 

a diretores da empresa por lucros nos 

últimos anos. 

 

A assembleia foi iniciada às 15h e 

encerrada pouco antes de 1h desta 

quinta. Ficou suspensa por horas para 

contagem dos votos até a descoberta de 

um erro na transferência para o sistema 

de votos de detentores de ADRs, 

segundo a empresa. 

 

"Foi um erro do sistema, de cálculo", 

disse o presidente da assembleia, 

Francisco Costa e Silva por volta das 

21h40, quando o problema foi 

detectado. "Absolutamente 

involuntário, sem o intuito de lesar 

qualquer pessoa ou de proteger quem 

quer que seja", completou. 

 

Mais cedo, diante de questionamentos 

sobre os motivos da demora na 

contagem dos votos, ele chamou de 

"ilação irresponsável" afirmação feita 

por um acionista sobre a possibilidade 

de o governo estar mexendo com o 

resultado para evitar a eleição de um 

representante dos minoritários em vaga 

destinada à União. 

 

A pauta previa a aprovação de mudanças 

no estatuto que reforçariam a estrutura 

de blindagem da Petrobras contra 

ingerências em sua gestão, dando mais 

poder ao conselho de administração 

sobre a política de responsabilidade 

social e a nomeação do diretor de 

Governança. 

 

O MME (Ministério de Minas e Energia), 

porém, conseguiu adiar a votação, 

alegando que não avaliou o tema 

previamente, o que é sua atribuição 

como ministério supervisor da estatal. 

 

Segundo a página de transparência da 

Petrobras, porém, o diretor de 

Governança da empresa, Salvador 

Dahan, se reuniu com representantes do 

ministério no dia 11 de fevereiro para 

tratar de "estatuto social da Petrobras". 

 

Em nota, o MME (Ministério de Minas e 

Energia) diz que os temas "serão 

abordados em uma próxima 

oportunidade, pois as matérias 

deixaram de ser submetidas à 

apreciação do Ministério supervisor, 

conforme prevê a Portaria do Ministério 

da Economia". 
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"O MME não pediu para retirar [o item 

da pauta], apenas não foi seguido o rito", 

conclui o texto. A retirada foi alvo de 

protestos por investidores privados, que 

ameaçam ir à CVM (Comissão de 

Valores Mobiliários) reclamar do 

governo por abuso do poder de voto. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/assembleia-aprova-novo-
presidente-da-petrobras-mas-governo-
perde-mais-uma-vaga-no-
conselho.shtml  
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Economia 

Governo decide dar aumento 
de 5% a servidores e tirar 
verbas de outras áreas 
 
Ministros esperam conter movimento 
de servidores, mas categorias falam até 
em aumentar mobilização 

 
13.abr.2022 às 17h09Atualizado: 
13.abr.2022 às 21h28 
Idiana TomazelliMarianna 
HolandaFábio Pupo 
BRASÍLIA 
 
O governo Jair Bolsonaro (PL) decidiu 

nesta quarta-feira (13) conceder um 

reajuste de 5% para todos os servidores 

públicos federais a partir de 1º de julho, 

mesmo sem espaço suficiente no 

Orçamento —o que vai levar a um corte 

de verbas em outras áreas. 

 

O aumento vai contemplar também 

militares das Forças Armadas. 

 

O custo total da medida é estimado em 

R$ 7,9 bilhões em 2022, considerando 

seu alcance não só sobre o Executivo, 

mas também sobre carreiras do 

Judiciário, Legislativo, Ministério 

Público e Defensoria. 

 

A decisão foi confirmada 

pela Folha com integrantes da equipe 

econômica e do Palácio do Planalto. A 

opção pelo formato linear foi tomada às 

vésperas do calendário eleitoral, depois 

de meses de idas e vindas sobre os 

reajustes do funcionalismo e após 

pressão do Palácio do Planalto sobre a 

equipe econômica para se chegar a um 

desfecho ainda nesta semana. 

 

O Orçamento de 2022 só tem reservado 

o valor de R$ 1,7 bilhão para reajustes ou 

reestruturações de carreiras de 

servidores neste ano e, além disso, desde 

março estão sendo contingenciados 

recursos para respeitar a regra do teto de 

gastos (que impede o crescimento das 

despesas federais acima da inflação). 

Por isso, a decisão demanda que outras 

áreas percam recursos. 

 

 
Guedes e Bolsonaro falam durante 

evento do Banco do Brasil em Brasília 

- Adriano Machado/Reuters 

 

De acordo com integrantes do governo, 

a medida custa R$ 6,3 bilhões em 2022 

somente para o Poder Executivo, e os 

recursos serão obtidos por meio de um 

corte linear nas despesas de custeio e 

investimentos dos ministérios (as 

chamadas discricionárias). Como já há 

um montante de R$ 1,7 bilhão reservado 

para os reajustes, a necessidade líquida 

de redução nas pastas será de R$ 4,6 

bilhões. 

 

Outros poderes também serão 

contemplados. Segundo os cálculos do 

governo, a correção de 5% sobre os 

salários do Judiciário, Legislativo, 

Ministério Público e da Defensoria 

custará R$ 1,6 bilhão neste ano. 

 

No caso desses órgãos, porém, não será 

necessário um corte nas demais 

despesas porque há folga em seus 

respectivos tetos de gastos. 
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A ideia é que a correção seja aplicada 

sobre a folha de salários do mês de 

junho, cujos pagamentos começam a 

cair na conta dos servidores em 1º de 

julho. 

 

Para ir adiante com o reajuste, o governo 

ainda terá que articular com o Congresso 

a aprovação de uma mudança no 

Orçamento. Isso porque será preciso 

encaminhar um projeto de lei alterando 

o anexo 5 da lei, que trata justamente 

dos recursos para correções salariais. 

Será preciso ampliar a verba dos atuais 

R$ 1,7 bilhão para o novo montante. 

 

Juridicamente, o reajuste é considerado 

viável sem que haja risco para as 

pretensões de Bolsonaro de concorrer à 

reeleição. A lei eleitoral veda, nos 180 

dias que antecedem o pleito, a revisão 

geral que exceda a recomposição do 

poder de compra —ou seja, a inflação 

oficial. 

 

Segundo os técnicos, os 5% estariam 

abaixo das previsões de mercado, que se 

aproximam de 7%. 

 

Com um reajuste abaixo da inflação, a 

única restrição a ser observada seria a 

LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

que veda ampliações de remuneração 

nos últimos 180 dias do mandato. Daí a 

brecha para aplicar o reajuste a partir de 

julho. 

 

Inicialmente, a ideia do governo era 

conceder um aumento apenas para 

carreiras policiais, como 

a Folha publicou no ano passado. 

Desde o começo, o ministro Paulo 

Guedes (Economia) se posicionou de 

forma contrária à medida. 

 

Para a equipe econômica, conceder 

reajuste para algumas categorias 

representaria retirar um pino de uma 

granada —desencadeando aumentos 

para todo o funcionalismo. 

 

Diante das divergências, o próprio 

presidente chegou a sinalizar que, se não 

houvesse consenso, o reajuste poderia 

ficar só para 2023. 

 

As carreiras policiais são consideradas 

base eleitoral de Bolsonaro, que está em 

segundo lugar nas pesquisas de intenção 

de voto, atrás do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT). 

 

Ministros do governo apostavam, logo 

após a decisão, que o reajuste de 5% iria 

arrefecer a pressão dos servidores, 

esperando, inclusive, um fim da greve no 

Banco Central. Roberto Campos Neto, 

presidente da instituição, participou de 

conversas sobre o tema no Planalto 

nesta quarta. 

 

A avaliação é que se o reajuste fosse 

apenas para uma categoria, o 

movimento poderia se espalhar. O 

governo acredita que não deve haver 

reação dos policiais, uma vez que 

também estão contemplados no 

aumento. 

 

Entretanto, algumas categorias já falam 

em intensificar manifestações por 

considerarem o percentual baixo e os 

policiais já falam em "decepção". 

 

O presidente do Fonacate (Fórum 

Nacional Permanente de Carreiras 

Típicas de Estado), Rudinei Marques, 

criticou a medida, ao apontar que a 

defasagem salarial dos servidores 

federais está entre 30% a 40%. "Então, 

recomposição de 5% é mais do que 

inaceitável, é revoltante." 

 

A medida aumenta a despesa com 

pessoal, que é a segunda maior do 

governo. O país está no vermelho desde 
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2014 e, mesmo sem considerar o 

reajuste, terá uma dívida de até R$ 6,4 

trilhões ao fim de 2022. 
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o/2022/04/governo-decide-dar-
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Réu em ACP ajuizada por 
entidade privada pode ser 
condenado a pagar 
honorários 
 
13 de abril de 2022, 19h47 
Por Danilo Vital 
 
A parte que figura como ré em ação civil 

pública pode ser condenada a arcar com 

as custas processuais e a pagar 

honorários de sucumbência, desde que o 

processo tenha sido ajuizado por 

entidade ou associação privada. 

 

Entidade privada ajuizou ação civil 

pública para pedir mudança do rótulo de 

produto com base na legislação 

consumerista 
Agência Brasil 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso da Pepsico, 

indústria de bebidas que foi condenada 

a alterar o rótulo do produto Toddy 

Light para corrigir e contextualizar 

informações calóricas. 

 

Com a sentença, a empresa foi 

condenada também a arcar com as 

custas processuais e a pagar honorários 

de sucumbência para a autora da ação 

civil pública, a Associação Estadual de 

Amparo ao Consumidor e ao Cidadão de 

Defesa Contra as Práticas Abusivas 

(Aprode). 

 

Para a Pepsico, essa ordem é injusta. De 

acordo com o artigo 18 da Lei 

7.347/1985, que disciplina a ação civil 

pública, a associação autora do processo 

não pode ser condenada a pagar 

honorários do advogado adversário, 

assim como as custas e as despesas 

processuais. 

 

Se a associação que ajuizou a ação civil 

pública não paga honorários se restar 

derrotada, por que os advogados dela 

podem receber honorários quando são 

vencedores? 

 

Ente público x Ente privado 

 

A Corte Especial do STJ tem um 

precedente importante sobre o tema, no 

EAREsp 962.250. O colegiado 

decidiu em 2018 que, em razão da 

necessidade de simetria, a isenção 

conferida pela lei ao autor da ação civil 

pública também deve beneficiar a parte 

que se encontra no polo passivo da ação. 

 

No caso julgado, a autora da ação foi a 

União. O entendimento foi de que, se ela 

não pode ser condenada a pagar 

honorários advocatícios quando autora 

da ação, também não deve receber tais 

verbas quando é vencedora. 

 

Para ministra Andrighi, simetria só se 

aplica à parte vencida em ação civil 

pública quando o autor for pessoa 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-13/reu-acp-ajuizada-ente-privado-condenado-honorarios#author


31 

 

jurídica de direito público 
Gustavo Lima/STJ 

 

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

porém, entendeu que esse precedente 

não se aplica ao caso da Pepsico porque 

a autora da ação civil pública em questão 

é pessoa jurídica de direito privado. 

Segundo o tribunal, entender diferente 

poderia restringir acesso à Justiça para a 

sociedade civil organizada. 

 

Ao STJ, a Pepsico destacou que a 

legislação não faz qualquer 

diferenciação para os casos em que a 

ação civil pública é ajuizada por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. 

Inclusive porque, independentemente 

de sua natureza, a autora deve revestir 

finalidades institucionais de interesse 

público para litigar. 

 

Acesso à Justiça 

 

Por unanimidade de votos, a 3ª Turma 

julgou que a diferenciação feita pelo TJ-

RJ está correta. Relatora, a ministra 

Nancy Andrighi apontou que uma das 

preocupações do acesso à Justiça impõe-

se justamente com o elevado custo do 

processo. 

 

Assim, impor a uma associação de 

direito do consumidor a simetria na 

condenação em honorários frente a uma 

grande corporação como é a Pepsico 

poderia, em última análise, desestimular 

e prejudicar o acesso da primeira à 

Justiça. 

 

“Não seria razoável, sob o enfoque ético 

e político, equiparar ou tratar como 

simétricos grandes grupos 

econômicos/instituições do Estado com 

organizações não governamentais (de 

moradores, de consumidores, de 

pessoas com necessidades ambientais, 

de idosos, ambientais, entre outras)”, 

concluiu a ministra Nancy Andrighi. 

 

Com isso, embora a associação privada 

consumerista que ajuizou ação para 

obrigar a Pepsico a mudar o rótulo do 

Toddy não possa ser condenada a pagar 

honorários de sucumbência, seus 

advogados podem recebê-los se, ao final 

do processo, se sagrarem vitoriosos. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.974.436 
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Juíza determina baixa de 
gravames de imóvel 
arrematado em leilão 
 
14 de abril de 2022, 9h40 
 
A juíza Maria Elizabeth de Oliveira 

Bortoloto, da 6ª Vara Cível de Barueri 

(SP), determinou a baixa de todos os 

gravames averbados à margem da 

matrícula de um imóvel de grande porte 

arrematado por uma imobiliária. 

 

Nattawut ThammasakO imóvel havia sido 

adquirido por 

meio de proposta em um leilão judicial 

 

O imóvel havia sido adquirido por meio 

de proposta em um leilão judicial, nos 

autos de um procedimento falimentar. A 

compra serviu para injetar valores, 

maximizar o ativo da massa falida de 

uma empresa e, assim, satisfazer os 

credores. 

 

A defesa da arrematante, feita pelo 

escritório Mazzotini Advogados 

Associados, havia pedido a baixa dos 

gravames devido à inexistência de 

relação jurídica da imobiliária com a 

empresa falida que deu origem às 

constrições. 

 

A banca alegou que o juízo da falência é 

universal para determinar qualquer ato 

sobre os bens arrecadados da massa 

falida, mesmo que as constrições 

tenham sido determinadas em processos 

distintos. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

1014271-94.2017.8.26.0068 

  
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
14/juiza-determina-baixa-gravames-
imovel-arrematado-leilao  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/juiza-determina-baixa-gravames-imovel.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-14/juiza-determina-baixa-gravames-imovel-arrematado-leilao
https://www.conjur.com.br/2022-abr-14/juiza-determina-baixa-gravames-imovel-arrematado-leilao
https://www.conjur.com.br/2022-abr-14/juiza-determina-baixa-gravames-imovel-arrematado-leilao


33 

 

 

Seguro garantia e fiança 
suspendem crédito não 
tributário, reforça STJ 
 
14 de abril de 2022, 7h49 
Por Danilo Vital 
 
A oferta de seguro garantia ou fiança 

bancária pelo devedor é suficiente para 

suspender a exigibilidade de créditos 

não-tributários inscritos na Dívida 

Ativa. Nessa hipótese, não se aplica a 

Súmula 112 do Superior Tribunal de 

Justiça. 

 

Plano odontológico buscou suspender 

exigibilidade de dívida por multa da ANS 

Com esse entendimento, a 2ª Turma do 

STJ deu provimento ao recurso especial 

ajuizado por uma operadora de planos 

de saúde odontológicos, alvo de 

cobrança por multa administrativa 

imposta pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). 

 

A empresa moveu ação ordinária e pediu 

liminarmente a suspensão da 

exigibilidade de crédito não tributário, 

mediante apresentação de seguro 

garantia. O Tribunal Regional Federal 

da 2ª Região negou o pedido. 

 

A corte entendeu que não há normativo 

legal para a suspensão da exigibilidade 

de créditos não-tributários. Portanto, 

aplica-se por analogia o artigo 151, inciso 

II do Código Tributário Nacional, 

segundo o qual apenas o depósito do 

montante integral da dívida suspende a 

exibilidade. 

 

A norma motivou o STJ a editar a 

Súmula 112 ainda em 1994. O enunciado 

diz que “o depósito somente suspende a 

exigibilidade do crédito tributário se for 

integral e em dinheiro”. 

 

Desde 2019, no entanto, a 

jurisprudência tem entendido que essa 

previsão não se aplica ao caso do crédito 

não-tributário. Para o STJ, fiança 

bancária e seguro garantia bastam como 

caução para fins de suspensão da 

exigibilidade, desde que suficientes para 

saldar o valor da dívida. 

 

Ao analisar o caso da operadora de 

planos odontológicos, a 2ª Turma 

reformou essa jurisprudência, conforme 

o voto da relatora, ministra Assusete 

Magalhães. Ela ainda confere às 

instâncias ordinárias o exame da 

idoneidade da garantia, no caso 

concreto. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.890.554 

 
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
14/seguro-garantia-fianca-bancaria-
suspendem-credito-nao-tributario  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-abr-14/seguro-garantia-fianca-bancaria-suspendem-credito-nao-tributario#author
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Light é condenada por não 
provar que cliente cometeu 
irregularidade 
 
Valor da indenização será de R$ 3 mil. 
 
quarta-feira, 13 de abril de 2022 
 
Por deixar de comprovar a existência de 

irregularidade no sistema de medição 

de uma consumidora, a concessionária 

de energia Light, do RJ, terá de pagar 

danos morais no valor de R$ 3 mil. 

Decisão é do juiz de Direito Mauricio 

Chaves de Souza Lima, da 3ª vara Cível 

de Madureira/RJ. 

 

 
Light não comprovou que haveria 

irregularidade nos medidores de 

energia.(Imagem: Freepik) 

 

Trata-se de ação ajuizada pela cliente 

em face da Light alegando que foi 

surpreendida com um documento 

constatando suposta irregularidade no 

fornecimento de energia elétrica para o 

seu imóvel, gerando um TOI - Termo de 

Ocorrência de Inspeção. A ré impôs a 

recuperação de consumo no valor de R$ 

1.678,50. 

 

A concessionária de energia, em sua 

defesa, argumentou que diante da 

irregularidade constatada, cobrou da 

autora o consumo recuperado, 

calculado de acordo com as normas 

administrativas que regem a matéria. 

 

Sobreveio liminar determinando que a 

ré se abstivesse de efetuar o corte de 

energia do imóvel, de efetuar a 

cobrança dos valores referentes ao TOI 

em questão e de negativar o nome da 

consumidora. 

 

No mérito, o juiz ponderou que caberia 

à Light demonstrar que a lavratura do 

TOI se deu de forma regular e em plena 

observância aos critérios e 

procedimentos previstos nos incisos do 

§1º, do artigo 129 da resolução 414/10 

da ANEEL e art. 1º da lei estadual 

4724/06. 

 

"Tais exigências têm como fundamento 

o fato de que as concessionárias de 

serviço público não gozam de fé 

pública e, portanto, o Termo de 

Ocorrência de Inspeção produzido 

unilateralmente pela ré não possui o 

atributo da presunção de legitimidade. 

É esse o entendimento consagrado na 

súmula 256 deste Tribunal de Justiça." 

 

No caso em questão, o magistrado 

considerou que a ré não comprovou a 

existência de irregularidade na unidade 

consumidora, deixando de requerer a 

produção da prova pericial. 

 

"Nesse panorama, a cobrança dos 

valores relativos ao parcelamento da 

dívida apurada pela concessionária do 

serviço público no TOI, se torna 

incabível. Impõe-se assim a 

procedência dos pedidos para que seja 

ratificada a decisão que concedeu a 

tutela de urgência e declarada a 

inexigibilidade da dívida referente ao 

TOI." 

 

O julgador também salientou que os 

danos morais estão configurados, pois a 

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


35 

 

parte autora foi injustamente 

importunada. 

 

"A hipótese dos autos, portanto, 

demonstra a perda do denominado 

tempo disponível da autora, que se viu 

obrigada a ajuizar ação judicial para 

desconstituir suposta irregularidade 

no seu consumo de energia a si 

imputada pela ré, que, em nenhum 

momento produziu prova mínima da 

licitude da sua conduta, o que, 

inclusive, aponta para abuso no 

exercício do seu direito como 

fornecedora do serviço. A indenização 

aqui deferida ainda se deve 

especialmente ao aspecto punitivo do 

dano moral, a fim de se evitar a 

recidiva de tal conduta pela ré." 

 

O quantum indenizatório foi fixado em 

R$ 3 mil. 

 

O advogado Cassio Novaes dos Santos 

atua na causa. 

 

 Processo: 0801668-

75.2022.8.19.0202 

 

Veja a decisão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/363919/light-e-condenada-por-nao-
provar-que-cliente-cometeu-
irregularidade  
 
Retorne ao índice 
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36 

 

 

 

Mantida justa causa de 
empregado que fraudou 
benefício-viagem da TAM 
 
A companhia comprovou que o 
trabalhador alterou o bilhete da classe 
"E" (destinado aos funcionários) para a 
classe "B" (executiva), o que resultou 
overbooking e prejuízo financeiro e 
operacional para a organização. 
 
quarta-feira, 13 de abril de 2022 
 
Justiça mantém justa causa de 

trabalhador que fraudou benefício-

viagem concedido pela companhia 

aérea na qual trabalhava. A decisão 

é juíza do Trabalho Renata Prado de 

Oliveira, da 9ª vara do Trabalho da 

zona sul do TRT da 2ª região, ao 

concluir que o homem adulterou 

informações de voos marcados por 

meio do benefício, bem como não 

observou as regras que a empresa 

estabelece para que os colaboradores 

possam utilizar essa vantagem. 

 

 Benefício-viagem: A companhia 

aérea concede uma cota de 

viagens gratuitas ou com 

desconto para os empregados e 

seus familiares. 

 

 
Empregado que fraudou benefício-

viagem de companhia aérea recebe 

justa causa. (Imagem: Freepik) 

Para buscar a reversão da justa causa, o 

empregado argumentou que o bilhete 

foi emitido pela própria TAM e que fez 

alterações na passagem para se 

beneficiar de voos que tinham vagas, 

como é determinado pelas regras da 

empresa. 

 

A companhia, por sua vez, provou que o 

trabalhador alterou o bilhete da classe 

"E" (destinado aos funcionários) para a 

classe "B" (executiva), removendo as 

limitações do benefício. O resultado foi 

overbooking e prejuízo financeiro e 

operacional para a organização. 

 

Manobra illegal 

 

No curso do processo, a testemunha da 

TAM descreveu, de forma detalhada, a 

manobra ilegal praticada pelo homem e 

por outros colegas que se aproveitaram 

do mesmo benefício, nos mesmos voos. 

A testemunha do trabalhador, por outro 

lado, sequer trabalhava na empresa à 

época do episódio. 

 

"Ao realizar alterações nos bilhetes 

aéreos de modo a usufruir ilegalmente 

do benefício concedido pela empresa, 

torna-se inequívoco o desvio de 

conduta e a tentativa de fraude por 

parte do autor, causando óbvios 

prejuízos econômicos à reclamada, o 

que, para além do ato de improbidade, 

caracteriza também mau 

procedimento", concluiu a magistrada. 

 

O Tribunal omitiu o número do 

processo. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/363927/mantida-justa-causa-de-
empregado-que-fraudou-beneficio-
viagem-da-tam  
 
Retorne ao índice 
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Dia da Advocacia Pública de 
SP: Saiba quais as divisões da 
carreira 
 
A data foi instituída pela lei estadual 
14.025/10, e ressalta a importância da 
função constitucional que a profissão 
exerce na sociedade. 
 
quinta-feira, 14 de abril de 2022 
 
Nesta quinta-feira, 14 de abril, 

comemora-se o dia estadual da 

advocacia pública em SP. A data foi 

instituída pela lei estadual 14.025/10, e 

ressalta a importância da função 

constitucional que a profissão exerce na 

sociedade.  

 

A advocacia pública representa uma 

peça fundamental à Justiça, juntamente 

com o Ministério Público, a advocacia 

privada e a Defensoria Pública. Essa 

classe de advogados busca a defesa, 

promoção e orientação dos interesses 

da União, do Estado, municípios e DF, 

uma vez que cabe ao advogado público 

defender, controlar e fiscalizar, no 

âmbito judicial, os atos da 

administração pública. 

 

 
Dia Estadual da Advocacia 

Pública(Imagem: Arte Migalhas) 

 

Divisões da carreira 

 

A advocacia pública está presente nos 

três governos - Federal, estadual e 

municipal. Nas esferas estaduais e 

municipais, os advogados públicos são 

conhecidos como procuradores do 

Estado e do município. Enquanto no 

âmbito Federal, essa classe profissional 

se amplifica. 

 

A advocacia pública na esfera Federal é 

dirigida pela AGU - Advocacia-Geral da 

União, que subdivide a classe em três 

partes: 

 

 Advogados da União: atuam na 

representação judicial e 

extrajudicial da União e, 

também, o assessoramento 

jurídico dos órgãos da 

administração Federal direta do 

Poder Executivo, exceto na sua 

área fiscal. 

 Procuradores da 

Fazenda: atuam na área 

tributária para cobrar débitos 

fiscais não quitados perante a 

União.  

 Procuradores 

Federais: são responsáveis por 

representar as autarquias e 

fundações públicas Federais. 

 

Advogados da democracia 

 

Ao Migalhas, o procurador do 

Estado Fabrizio de Lima Pieroni, 

presidente da Associação dos 

Procuradores do Estado de São Paulo, 

analisou o papel da advocacia pública 

na sociedade. Para o especialista, o 

advogado público tem o papel 

insubstituível de assegurar a 

legitimidade e a segurança jurídica do 

Estado, atuando como elemento 

necessário para o equilíbrio entre a 

discricionaridade da representação 

democrática e o interesse público 

constitucionalmente consagrado. 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2010/lei-14025-13.04.2010.html
https://www.migalhas.com.br/
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"Somos os advogados da democracia, 

verdadeiros construtores da 

cidadania, na defesa dos princípios da 

administração pública, contribuindo 

para a melhora do nível de eficiência 

administrativa protegendo o 

patrimônio público das mazelas da 

corrupção." 

 

Ademais, o presidente destacou que um 

grande desafio da classe é o 

reconhecimento, pelos gestores e pelo 

sistema de Justiça, como advogados de 

Estado e não do governante de 

plantão. "Os advogados públicos 

evitam que medidas repressivas sejam 

banalizadas e atua contra a 

criminalização da política, na defesa 

da capacidade criativa do gestor 

público, dentro do balizamento 

constitucional", narrou o especialista. 

 

Autonomia da profissão 

 

Embora a Constituição de 1988 tenha 

incorporado o caráter autônomo do 

Ministério Público e da Defensoria 

Pública, alguns doutrinadores 

entendem que ainda há resistência à 

ideia de reconhecer essa mesma 

autonomia à advocacia pública. 

 

Acerca do tema, o procurador do Estado 

salienta que os advogados públicos 

devem ter a mesma autonomia 

concedida aos outros órgãos, uma vez 

que a partir de uma atuação mais 

autônoma, a advocacia pública poderá 

exercer a dupla vertente de (i) 

promover a probidade, orientando bem 

na atividade consultiva e (ii) fortalecer 

a gestão pública, pautada em valores 

consagrados na ordem jurídica e 

defendida pela atuação permanente dos 

seus membros. 

 

Por fim, o presidente destacou a 

necessidade da CF/88 completar o 

modelo constitucional para reconhecer 

a advocacia pública a mesma 

autonomia conferida às demais funções 

essenciais à Justiça.  

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/363886/dia-da-advocacia-publica-de-
sp-saiba-quais-as-divisoes-da-carreira  
 
Retorne ao índice 
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O enfrentamento das teses 
defensivas no processo penal 
democrático 
 
A garantia do devido processo legal 
pressupõe dar voz às partes de forma 
ética e paritária 
 
GISELE REIS 
14/04/2022 05:15 
 
comentários 

Fachada do edifício sede do Supremo 

Tribunal Federal - STF / Marcello Casal 

Jr / Agência Brasil 

 

Entre os princípios basilares 

do processo penal, estão o 

contraditório e a ampla defesa que se 

consagram no direito do réu de só ter 

uma pena imposta mediante a 

observância de um devido processo legal 

democrático, o qual deve ser pautado na 

paridade de armas entre acusação e 

defesa. A Constituição Federal, guardiã 

dos direitos fundamentais do cidadão, 

assegura isso nos seguintes termos: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

LIV – ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal;[1] 

 

Essa garantia decorre do princípio da 

presunção de inocência (ou de não 

culpabilidade), também consagrado na 

Carta Magna, na parte em que assegura 

que ninguém será considerado culpado 

até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória (inciso LVII do art. 

5º). É fruto da adesão brasileira a 

tratados internacionais, a exemplo da 

Declaração Universal dos Direitos do 

Homem de 1948, cujo art. 11.1 

estabelece: “Toda pessoa acusada de 

delito tem direito a que se presuma sua 

inocência, enquanto não se prova sua 

culpabilidade, de acordo com a lei e em 

processo público no qual se assegurem 

todas as garantias necessárias para sua 

defesa”[2]. 

 

A jurisdição penal é exercida sobre a 

verdade processual, aquela produzida 

pelas partes nos autos do processo, em 

que cada um busca demonstrar ao 

Estado-Juiz que uma das versões ficou 

provada ou restou duvidosa. 

 

Portanto, uma vez cometido um ilícito 

penal há um trajeto a ser percorrido. 

Esse percurso até a sentença final é um 

importante instrumento de contenção e 

de delimitação dos poderes de que 

dispõem os órgãos incumbidos da 

persecução penal. A condenação pela 

gravidade que ela representa na vida de 

uma pessoa, inclusive com 

consequências que irão reverberar por 

toda a sua trajetória, só tem cabimento 

quando inexistem dúvidas acerca da 

existência do crime e de sua autoria. 

 

Ao processo penal cabe equilibrar a 

pretensão punitiva do Estado e as 

garantias e os direitos fundamentais do 

acusado, individualmente considerado. 

https://www.jota.info/autor/gisele-reis
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/o-enfrentamento-das-teses-defensivas-no-processo-penal-democratico-14042022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/processo-penal
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/o-enfrentamento-das-teses-defensivas-no-processo-penal-democratico-14042022#_ftn1
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/o-enfrentamento-das-teses-defensivas-no-processo-penal-democratico-14042022#_ftn2
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Para além do mero cumprimento de 

uma sucessão de atos processuais com 

intimações e oportunidade de 

manifestação das partes, o direito ao 

processo justo exige do julgador uma 

escuta ativa de todos os atores 

envolvidos no sistema de Justiça 

criminal. Essa postura do Poder 

Judiciário é a única via que garante de 

forma substantiva a efetivação do 

contraditório e da ampla defesa. Não 

basta que o réu tenha a oportunidade de 

ser ouvido, é preciso que suas 

manifestações sejam levadas em 

consideração, acolhidas ou não, no 

momento da decisão. 

 

A atuação da defesa, além de necessária 

para a concretização do processo penal 

democrático, é de fundamental 

importância nesse contexto e jamais 

pode ser vista como um desserviço. Ao 

contrário e bem longe disso, a advocacia 

exerce função essencial à Justiça e tem 

participação ativa na construção de 

importantes jurisprudências em matéria 

penal. A defesa técnica, “mais do que 

uma garantia do sujeito passivo, é 

condição de paridade de armas, 

imprescindível para a concreta atuação 

do contraditório”[3]. 

 

Precedentes de altíssima relevância 

foram e são construídos nos tribunais 

superiores a partir da atenta intervenção 

do advogado na defesa de direitos e 

garantias individuais dos acusados. 

 

Essa atuação não se reduz ao mero 

cumprimento de uma etapa formal, ao 

contrário, revela-se como garantia da 

dialética processual, com o objetivo de 

assegurar ao acusado não só participar 

formalmente do processo, mas de fazê-

lo de forma efetiva, com o poder de 

influenciar na formação da convicção do 

magistrado. Ainda nesta perspectiva, a 

fundamentação da decisão judicial é 

mais que uma exigência da Constituição 

da República, revela-se como um direito 

fundamental do réu ter suas teses 

apreciadas na sentença. 

 

A par do que deveria ser, no dia a dia dos 

que atuam na garantia dos direitos 

daqueles que são investigados e 

acusados no âmbito penal, há uma 

verdadeira inversão da lógica 

processual. A sensação é que o processo 

já nasce sentenciado, que a verdade dos 

autos só tem uma faceta e tende para o 

lado da acusação, enquanto que a defesa 

é que precisa provar a inocência do réu, 

fazendo esforço hercúleo para conseguir 

ao menos ter suas peças lidas ou ser de 

fato ouvida na sustentação oral. 

 

Não raro, as sentenças penais 

reproduzem em seus fundamentos 

apenas o ponto de vista da acusação sem 

confrontá-las com as dúvidas, 

esclarecimentos, ilegalidades, nulidades 

e demais irregularidades suscitadas pela 

defesa, as quais sequer são totalmente 

enfrentadas na decisão. 

 

Os atores principais envolvidos num 

processo criminal representam 

interesses diametralmente opostos e, 

para que a paridade de armas não seja 

apenas fictícia, cabe ao juiz assegurá-la. 

 

O sistema de justiça está abarrotado, o 

Poder Judiciário tem que lidar com 

inúmeras demandas, são milhares de 

sentenças sendo reproduzidas numa 

espécie de automação industrial. Os 

detalhes nas entrelinhas passam 

despercebidos. Reconhecimentos por 

fotografia, inclusão de ator de 

Hollywood no banco de imagens de 

suspeitos, são apenas alguns exemplos. 

O interesse estatal na punição do 

acusado acaba se sobrepondo às 

garantias e direitos que lhes são 

previstos democraticamente. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/o-enfrentamento-das-teses-defensivas-no-processo-penal-democratico-14042022#_ftn3


41 

 

O advogado presta serviço público e 

exerce função social que traz impacto 

não apenas para o caso concreto em que 

atua, mas para toda a sociedade. Atua na 

defesa dos direitos e garantias 

fundamentais, da ordem e das 

instituições democráticas. Inobstante tal 

mister, no início deste mês, na sessão de 

julgamentos de um habeas corpus na 2ª 

Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso, um 

desembargador fez críticas à atuação do 

advogado e disse que ele estava 

prestando um desserviço ao cliente. Em 

outro caso, no ano passado, durante 

uma audiência de interrogatório no 

Tribunal do Júri no Guará/DF, o juiz 

afirmou, na presença da defesa técnica, 

que não estava prestando atenção no 

que era dito pelo réu. 

 

Não são raros os casos em que a defesa é 

silenciada mesmo tendo a oportunidade 

de subir à tribuna ou se manifestar por 

escrito nos autos. Essas narrativas e 

posturas demonstram o grau de 

prestígio que tem sido dado aos 

advogados e principalmente àqueles que 

aguardam uma decisão judicial que 

poderá impactar um dos bens mais 

preciosos que é a liberdade. Sobre o 

papel primordial que a advocacia exerce, 

a doutrina pontua que: 

 

“No Brasil, a advocacia, a figura do 

advogado e sua instituição de 

representação se misturam como 

função essencial a administração da 

justiça, seja como garantia da 

democracia consubstanciada na 

liberdade e igualdade por intermédio 

da máxima amplitude do contraditório 

e da ampla defesa ou do acesso ao 

judiciário”[4] 

 

É no mínimo preocupante ter que 

reafirmar em pleno século XXI que a 

atuação da defesa é fundamental e não 

pode ser tolhida por práticas 

autoritárias. O processo penal 

democrático não poderá atingir a sua 

máxima efetividade sem que a defesa 

tenha liberdade, autonomia e 

independência para atuação. O art. 6º do 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil 

(OAB) estabelecem que inexiste 

hierarquia nem subordinação entre 

advogados, magistrados e membros do 

Ministério Público, devendo todos 

tratar-se com consideração e respeito 

recíprocos[5]. 

 

A garantia do devido processo legal 

pressupõe dar voz às partes de forma 

ética e paritária e levá-las em 

consideração no momento da sentença, 

sob pena dessa participação ficar apenas 

no faz de conta. Aplicar o Direito ao caso 

concreto sem perpassar pelas teses 

defensivas deslegitima e compromete a 

idoneidade do processo na solução de 

uma controvérsia penal. 
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Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/cc
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STF forma maioria para 
analisar cobrança de ISS 
sobre cessão de uso de marca 
 
Ministros também votam pelo 
reconhecimento da repercussão geral 
no tema 
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comentários 

Ministro Nunes Marques. Crédito: 

Fellipe Sampaio/SCO/STF 

 

Os ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF) formaram maioria para 

reconhecer que há repercussão geral e 

questão constitucional no recurso (RE 

1348288 – Tema 1210) que discute a 

incidência de Imposto sobre Serviços 

(ISS) na cessão de direito 

de uso de marca. 

 

O placar era de nove a zero até a 

noite desta quarta-feira (13/4) pelo 

reconhecimento da repercussão geral no 

tema, faltando somente os votos dos 

ministros Gilmar Mendes e André 

Mendonça para serem registrados. O 

prazo para apresentação dos votos vai 

até esta quinta-feira (14/4). 

 

No caso concreto, o município de São 

Paulo recorre de decisão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) 

que entendeu que o contrato 

de cessão de marca tem como cerne 

a cessão de direitos, e não de serviços, e 

portanto não deve ser tributado 

pelo ISS. 

 

O município argumenta que a decisão do 

TJSP viola o artigo 156, inciso III, da 

Constituição Federal. Segundo esse 

dispositivo, compete aos municípios 

instituir impostos sobre serviços de 

qualquer natureza. 

 

A questão a ser analisada pelo STF, 

então, é definir se os contratos 

de cessão de uso de marca se 

enquadram no conceito constitucional 

de serviço. Em outros julgados, 

o STF tem incluído no conceito de 

serviço atividades que envolvam 

obrigação de fazer, além de esforço 

humano. Para a União Educacional, 

Cultural e Tecnológica Impacta 

(Uni.impacta), 

a cessão de uso de marca não envolve 

qualquer desses dois requisitos. 

 

Em seu voto, o relator, ministro Nunes 

Marques, observa que o TJSP afastou a 

incidência do ISS sob o argumento que 

ela seria inconstitucional. Para o 

magistrado, esse quadro, por si só, 

atrairia o instituto da repercussão geral. 

Além disso, o relator afirmou que pode 

haver uma proliferação de ações no 

Judiciário sobre o tema. 

 

Nunes Marques observou ainda que, no 

julgamento da RCL 8623, a 2ª Turma 

do STF entendeu que a cessão do direito 

de uso de marca é considerada “serviço 

autônomo”, o que deve ser discutido 

novamente agora. O relator lembrou que 

o STF reconheceu a constitucionalidade 

da incidência de ISS sobre contratos de 

franquia e licenciamento de softwares. 
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“Embora [essas decisões] traduzam 

importantes precedentes, entendo não 

resolverem inteiramente o quadro em 

análise. Isso porque, conforme as balizas 

fáticas preconizadas pelo acórdão 

recorrido, está-se diante de contratação 

em que envolvida tão somente cessão de 

direitos, inexistindo, a princípio, 

qualquer outra forma de prestação por 

parte da pessoa jurídica”, afirmou o 

relator. 

 

Repercussão geral 
 
O STF reconhece que há repercussão 

geral em um recurso quando este 

apresenta questões relevantes sob o 

aspecto econômico, político, social ou 

jurídico e que ultrapassem os interesses 

subjetivos da causa. Desde 2007, a 

repercussão geral é um procedimento de 

admissibilidade. Isso significa 

que, para ser apreciado pelo STF, um 

recurso primeiro precisa passar por esse 

crivo. 

 

Além disso, quando há repercussão 

geral, o recurso é julgado como 

representativo da controvérsia, e a 

decisão vincula todo o Poder Judiciário, 

que deverá aplicar o entendimento do 

Supremo em causas semelhantes. 
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Descarbonização e 
desenvolvimento: BNDES 
entra no mercado de créditos 
de carbono 
 
O banco de fomento lançou em março 
chamada pública para aquisição de 
créditos de carbono no mercado 
voluntário 
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14/04/2022 05:00 
 
comentários 

Edifício sede do BNDES, Banco 

Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, no Centro do Rio / 

Crédito: Fernando Frazão / Agência 

Brasil 

 

O BNDES lançou, no dia 16 de março, 

edital de chamada pública para a 

aquisição de créditos de 

carbono no mercado brasileiro, projeto 

piloto com orçamento de R$ 10 milhões. 

 

A chamada em curso fundamenta-se na 

premissa de que os créditos de carbono 

constituem importante mecanismo para 

a redução de emissões e para a captura 

de gases de efeitos estufa (GEE) na 

atmosfera, ao gerarem os incentivos 

econômicos corretos voltados à 

preservação e à restauração ambiental, 

bem como ao desenvolvimento de 

tecnologias menos poluentes. 

 

Embora a estratégia principal dos países 

para a diminuição de GEE na atmosfera 

deva ser a efetiva redução das emissões 

desses gases, viabilizada pelo 

desenvolvimento tecnológico e pela 

mudança de hábitos da população 

mundial, a compensação de emissões 

por meio de créditos de carbono 

constitui alternativa relevante para 

ajudar a criar uma economia neutra em 

carbono enquanto não se atinge a 

necessária maturidade tecnológica para 

reduzir significativamente a emissão dos 

gases. 

 

Nesse sentido, o desenvolvimento do 

mercado de créditos de carbono no 

Brasil — por meio da diminuição de 

assimetrias informacionais, da chancela 

de metodologias e padrões de 

certificação, da melhoria dos ambientes 

de negociação e do aumento da 

demanda por novos créditos — tende a 

gerar um virtuoso incremento do 

número de projetos emissores desses 

créditos, com impacto positivo na 

redução da emissão e na captura de 

GEE. 

 

Além disso, como o comércio de créditos 

de carbono é global, o desenvolvimento 

de novos projetos no Brasil pode 

incrementar o fluxo de capital para o 

país e gerar benefícios econômicos para 

todos os agentes envolvidos nos projetos 

e para a sociedade brasileira como um 

todo. 

 

De todo modo, o fato é que o Brasil ainda 

não dispõe de um mercado regulado de 

créditos de carbono, isto é, de um 

mercado em que seus participantes 

compram créditos por exigência 
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regulatória, para atender a 

determinados limites máximos de 

emissões estabelecidos pelo poder 

público. As premissas para a criação de 

um mercado regulado desses créditos no 

país estão sendo debatidas pelo 

Congresso Nacional no âmbito 

do Projeto de Lei nº 528/2021. 

 

Assim, a operação ora estruturada pelo 

BNDES será realizada no denominado 

mercado voluntário, que já existe no país 

e engloba as negociações realizadas por 

pessoas físicas e jurídicas de forma 

independente de sistemas jurídicos de 

regulação de emissões de GEE. No 

mercado voluntário, agentes privados 

adquirem créditos e compensam sua 

pegada de carbono movidos por 

interesses diversos, que incluem desde o 

simples senso de dever de neutralizar 

suas emissões e combater as mudanças 

climáticas até a expectativa de obterem 

um retorno positivo decorrente da 

valorização de sua imagem e marca. 

 

Ao longo da chamada pública, o BNDES 

analisará e selecionará créditos de 

carbono resultantes de projetos de 

reflorestamento, preservação ambiental 

(REDD+), geração de energia a partir da 

captura e combustão do gás metano, uso 

de biomassa de origem renovável para 

geração de energia, aumento da 

eficiência energética e substituição de 

combustíveis não renováveis com alta 

emissão de GEE por fontes energéticas 

de menor emissão desses gases. 

 

Ainda, poderão ser selecionados para 

compra créditos de carbono já emitidos 

(que já concluíram o processo de 

verificação por auditor independente) e 

créditos a serem emitidos (que ainda 

serão objeto de verificação no futuro). 

Em todo caso, os créditos de carbono 

deverão ser emitidos em conformidade 

com os padrões de certificação Verra e 

Gold Standard, internacionalmente 

reconhecidos no mercado voluntário. 

 

É importante destacar também que a 

chamada pública em curso busca tratar 

três pontos sensíveis e usualmente 

abordados no debate público sobre a 

emissão e a negociação de créditos de 

carbono. São eles: (i) a análise acerca 

da adicionalidade dos projetos 

geradores de créditos de carbono; (ii) a 

importância da participação de 

populações tradicionais em projetos 

ambientais de preservação ambiental; 

(iii) a preocupação com o risco de não 

permanência de projetos florestais. 

 

Em primeiro lugar, a adicionalidade é 

conceito segundo o qual os créditos de 

carbono somente podem ser emitidos 

caso se demonstre que sua emissão 

efetivamente gera um efeito positivo na 

redução de emissões ou na captura de 

gases de efeitos estufa, quando em 

comparação com o cenário de não 

emissão dos créditos (linha de base). A 

importância da adicionalidade está em 

garantir que a emissão dos créditos de 

carbono realmente implicará uma 

alteração do quadro fático da 

quantidade de GEE na atmosfera. 

 

O critério da adicionalidade também foi 

ratificado nas negociações travadas na 

COP26 — realizada em Glasgow, em 

novembro de 2021 —, por meio das quais 

se regulamentou o parágrafo 4º do 

artigo 6º do Acordo de Paris, que cria 

regras básicas para o mercado global de 

créditos de carbono. Na ocasião, os 

países estabeleceram certas regras sobre 

contabilidade, linhas de base e 

requisitos de adicionalidade, de modo 

que somente poderão gerar créditos 

para o novo mercado de carbono 

centralizado atividades de redução ou 

remoção de GEE fora do business as 

usual. 
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Nessa linha, caso se demonstre, por 

exemplo, que um projeto de eficiência 

energética, nas condições normais de 

mercado, já é economicamente viável, 

gera um retorno positivo e se justifica 

mesmo sem o incentivo econômico 

gerado pela emissão de créditos de 

carbono, tal projeto não poderá ser 

elegível à geração de tais créditos, por 

lhe faltar o requisito da adicionalidade. 

 

Já nos projetos de preservação 

ambiental (REDD+), a adicionalidade 

está diretamente relacionada com a 

pressão por degradação e desmatamento 

existente na região e no entorno da área 

que receberá o projeto. Assim, na 

hipótese de se verificar a existência 

dessa pressão e o cenário base indicar 

um real risco de a área vir a ser 

degradada ou desmatada caso não seja 

realizado o projeto de preservação, 

restará caracterizada a adicionalidade, a 

autorizar a emissão dos créditos de 

carbono. 

 

Em segundo lugar, a efetiva participação 

das populações tradicionais em projetos 

de preservação ambiental reduz os riscos 

de eventual violação dos direitos dessas 

populações e de um possível alijamento 

delas dos benefícios econômicos gerados 

com os projetos. Essa participação 

efetiva também é exigida pela 

Convenção 169 da OIT, que prevê a 

necessidade de consentimento livre, 

prévio e informado dos povos 

tradicionais em relação às atividades 

desenvolvidas nos territórios que 

ocupam. 

 

Nesse sentido, o edital da chamada 

pública lançada pelo BNDES prevê que, 

quanto aos projetos de REDD+ que 

envolvam territórios de comunidades 

tradicionais, deverá ser informado se o 

projeto foi desenvolvido: (i) respeitando 

o conhecimento e direitos dos povos 

indígenas e membros de comunidades 

locais, levando-se em consideração as 

obrigações internacionais relevantes, 

leis nacionais e a Declaração das Nações 

Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas; e (ii) com participação plena 

e efetiva das partes interessadas, em 

particular de povos indígenas e 

comunidades locais. 

 

Além disso, o edital prevê que serão 

priorizados pelo BNDES projetos que 

contemplam certificação de cobenefícios 

em conformidade com os padrões 

“Climate, Community & Biodiversity” ou 

“SocialCarbon”, isto é, projetos em que é 

certificada não apenas a captura de GEE 

ou a redução de emissões, mas também 

a promoção de outros benefícios 

socioambientais. 

 

Em terceiro lugar, a chamada pública 

lançada pelo BNDES busca tratar a 

indagação usual sobre o que ocorre com 

os créditos de carbono emitidos de um 

projeto de preservação florestal 

(REDD+) nas hipóteses em que o 

projeto é descontinuado e a floresta é 

eventualmente derrubada ou queimada, 

ou seja, nas hipóteses em que se 

materializa o chamado risco de não 

permanência do projeto e o carbono 

capturado é liberado na atmosfera. 

 

Neste ponto, a primeira medida a ser 

adotada pelo BNDES para mitigar esse 

risco de execução é a realização de uma 

diligência sobre o proponente. O 

propósito é verificar, a partir da 

qualificação técnica de sua equipe, de 

sua governança e do track record de 

projetos já desenvolvidos, sua aptidão 

para desenvolver projetos ambientais de 

longo prazo, que usualmente se 

estendem por mais de 30 anos. 

 

Outra medida é a própria escolha dos 

padrões de certificação voluntários 
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definidos no edital (Verra e Gold 

Standard), que contemplam mecanismo 

destinado especificamente às hipóteses 

de descontinuidade de um projeto 

florestal e de materialização do risco de 

não permanência. Trata-se da 

obrigação, estabelecida pelos gestores 

dos padrões, de parte dos créditos 

verificados em cada projeto serem 

destinados a um buffer pool único, que 

opera como um seguro e garante a 

higidez do sistema. A partir daí, caso se 

materialize o risco de não permanência 

em um projeto específico, as unidades de 

créditos de carbono já emitidas desse 

projeto não são canceladas, e o carbono 

liberado com o evento de desmatamento 

ou queimada é compensado por meio do 

cancelamento de uma quantidade 

equivalente de créditos que ficaram 

depositados naquela reserva técnica 

(buffer pool). 

 

Por fim, a chamada pública lançada pelo 

BNDES no último dia 16 de março 

integra o ecossistema de esforços para 

acelerar a agenda da descarbonização e 

posicionar o Brasil na dianteira do 

combate às mudanças do clima. Por se 

tratar de uma operação realizada com 

ampla transparência e publicidade de 

dados (verdadeiro projeto open source), 

o conhecimento e as boas práticas a 

serem disseminados tendem a constituir 

bons insumos para as demais entidades 

do setor público e do mercado que 

planejam conduzir suas jornadas de 

descarbonização. O propósito é difundir 

um modelo ambientalmente robusto e 

empiricamente testado, que possa 

inspirar as melhores práticas para o 

setor como um todo. 

 

Esse objetivo dialoga com o conceito 

de benefícios de transação, explorado 

em contraposição ao conceito de custos 

de transação por Daniel Markovits. 

Segundo esse autor, os benefícios de 

publicidade de uma transação — 

externalidade positiva que se busca 

gerar com a chamada pública em curso 

— surgem especificamente quando os 

termos e condições de uma transação 

eficiente, porém inédita ou pouco usual, 

tornam-se públicos e conhecidos por 

outros agentes, de modo a auxiliá-los em 

casos semelhantes ou mesmo de forma a 

aprimorar o sistema jurídico como um 

todo[1]. 

 

A chamada pública em curso é apenas o 

primeiro passo do BNDES no mercado 

brasileiro de créditos de carbono. A 

estrada é longa e há muito a fazer. 

 

*** Este artigo é de responsabilidade 

exclusiva de seus autores e não reflete 

necessariamente a visão do BNDES 

sobre o assunto. 

 
[1] MARKOVITZ, Daniel. Transaction 

Benefits. Yale Journal on Regulation, 

2021. 
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Brasil 

Disparada da inflação vai 
corroer o impacto do saque 
do FGTS na economia 
 
Para economistas, disparada dos preços 
anula impactos de medidas como 
saques do FGTS 
 
Por Anaïs Fernandes — De São Paulo 
13/04/2022 05h00  Atualizado há 46 
minutos 

 

 
Ítalo Franca, do Santander: revisão para 

cima da inflação acabou eliminando 

parte do ganho deste ano — Foto: 

Divulgação 

 

A disparada da inflação deve 

praticamente anular a tentativa do 

governo de oferecer sustentação à renda 

das famílias e, consequentemente, ao 

consumo com medidas de estímulo 

fiscal como a liberação de recursos 

do FGTS a partir deste mês, aponta um 

estudo do Santander. 

 

Os economistas Gabriel Couto e Ítalo 

Franca estimam que os saques - até R$ 1 

mil por trabalhador, podendo somar de 

R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões - 

adicionarão, em 2022, 0,6 ponto 

percentual ao crescimento da massa 

salarial real ampliada, que engloba 

salários, benefícios previdenciários e 

transferências federais. Ainda assim, a 

projeção de variação para esses 

rendimentos totais praticamente não 

mudou entre o relatório de outubro e o 

publicado hoje pelo banco: passou de 

3,3% para 3,2%, após tombo de 8% em 

2021. 

 

Isso ocorreu porque o aumento da 

projeção de inflação de 6% para 7,9% 

compensou o ganho esperado com os 

saques, explicam Couto e Franca. A 

inflação mais alta reduz o crescimento 

real da renda média. Isso já é observado. 

Ao mesmo tempo em que a população 

ocupada tem crescido até acima do 

esperado, a renda real do trabalho 

atingiu mínimas históricas, sentindo o 

choque inflacionário mais persistente, 

além de salários de entrada mais baixos 

para quem retorna ao mercado de 

trabalho, aponta Couto. 

 

 
“Tivemos surpresas inflacionárias 

consideráveis nos últimos meses e isso 

impacta diretamente a renda real. O 

grande ponto que podemos tirar dessa 

atualização é que, mesmo com a 

liberação de recursos do FGTS que 

passamos a incluir, a piora do quadro 

inflacionário corroeu essa renda”, 

afirma o economista. 

 

Embora os estímulos fiscais tenham 

papel importante, reconhecem Couto e 

Franca, o impacto da inflação na renda 

total da economia é maior. Por exemplo: 

o crescimento projetado de 3,2% para a 

massa ampliada neste ano contempla 

estímulos fiscais, saques do FGTS e o 
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IPCA de 7,9%. Neste caso, o crescimento 

real da renda média é de 0,4%. “Já é bem 

modesto, principalmente quando a 

gente olha para o que aconteceu com a 

renda média no ano passado, quando 

teve queda de mais de 4%”, lembra 

Couto. 

 

Se apenas a previsão de inflação subir 

para 9%, o comportamento da renda 

média real passaria a ser de queda, 

reduzindo o crescimento da massa 

ampliada para 2,5%. Caso o IPCA seja 

mantido em 7,9%, mas o cenário deixe 

de contemplar saques do FGTS, também 

haveria redução no avanço da massa 

ampliada, mas a perda seria um pouco 

menor, com crescimento de 2,8%. 

 

O crescimento da massa salarial 

ampliada neste ano vem, segundo o 

relatório, da recuperação do mercado de 

trabalho, da ampliação do Bolsa 

Família/Auxílio Brasil (de R$ 35 bilhões 

para R$ 89 bilhões) e do reajuste dos 

benefícios previdenciários pela inflação, 

que fechou 2021 em dois dígitos. 

 

Franca chama a atenção para o efeito 

descasado de uma inflação mais alta 

sobre a massa salarial expandida. “Para 

o valor do ano, acaba diminuindo. 

Quanto mais alto for [o índice de 

preços], mais você deflaciona por um 

número maior, mais corrói essa renda 

que já está dada - o salário mínimo e os 

valores dos benefícios estão fixados. 

Acaba levando um valor de correção 

maior para o salário mínimo no ano que 

vem, porém, esse aumento só vai ser 

observado se a inflação convergir para a 

meta. A gente acabou perdendo um 

pouco do ganho deste ano porque 

estamos revisando a inflação para cima.” 

 

Em relação a 2023 e 2024, as 

estimativas do Santander para o 

crescimento dos rendimentos 

expandidos são menores, com altas de 

1% e 1,8%, respectivamente. As 

previsões consideram um IPCA de 4% 

no próximo ano e de 3% em 2023. No 

cenário de inflação alta do Santander 

(com um índice de preços de 5% em 

2023 e de 4% em 2024), a massa salarial 

real expandida recuaria 1% no ano que 

vem e cresceria apenas 0,4% em 2024. 

 

Se as previsões do cenário-base do 

Santander se confirmarem, a massa 

salarial real total atingirá os níveis de 

2019 apenas em 2024. “Conforme as 

pessoas que estão entrando no mercado 

de trabalho demorem a retomar o nível 

salarial pré-pandemia e a inflação 

continue em níveis um pouco mais 

incômodos, a gente imagina que essa 

retomada do rendimento médio seja um 

pouco mais vagarosa, por mais que a 

gente já tenha recupera os níveis de 

ocupação pré-covid”, diz Couto. 

 

Segundo os economistas do Santander, 

as projeções para os rendimentos totais 

são consistentes com as perspectivas de 

uma atividade econômica em que o 

consumo das famílias avança 0,8% em 

2022, permanece estável em 2023 e 

cresce 1,5% em 2024. 

 

“Nosso cenário para consumo se 

mantém, até porque a nossa projeção de 

PIB está estável há bastante tempo em 

0,7% para 2022. O cenário ainda é de um 

consumo com alguma resiliência, 

pautado não só no crescimento estimado 

da massa salarial ampliada, mas 

também em algo remanescente do 

processo de abertura da economia que 

ainda deve participar desse crescimento 

ao longo de 2022, principalmente agora 

no primeiro semestre”, afirma Couto. 

 

O Santander estima que a elasticidade 

de longo prazo entre a massa salarial 

real e o consumo das famílias é próxima 



3 

 

de 1,05 - ou seja, cada aumento de 1% 

dessa massa eleva o consumo em 1,05%. 

Durante a pandemia, observam os 

economistas, essa elasticidade chegou a 

saltar para além de 1,5, o que 

provavelmente ajudou na recuperação 

da atividade em 2021. Para os próximos 

períodos, no entanto, ela deve retornar a 

níveis mais próximos de seus valores 

pré-covid (cerca de 1), dizem. 

 

“A implementação da vacinação foi 

crucial na recuperação da atividade 

doméstica e no aumento da mobilidade 

social; agora, acreditamos que o foco 

será na convergência da inflação”, 

conclui o relatório. 

 

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

2022/04/13/repique-da-inflacao-

corroi-incentivos-ao-consumo-e-a-

renda.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Dólar comercial abre em leve 
queda e juros flutuam perto 
da estabilidade 
 
Cena externa merece acompanhamento 
de perto pelos agentes financeiros 
 
Por Felipe Saturnino, Valor — São 
Paulo 
13/04/2022 09h37  Atualizado há 50 
minutos 

 
O dólar comercial registrava queda 

leve nos primeiros negócios desta 

quarta-feira, com o enfraquecimento 

marginal da divisa americana ante 

emergentes, ao passo que os juros 

futuros flutuavam perto da estabilidade. 

Agentes do mercado avaliavam os dados 

melhores do que o esperado do comércio 

varejista e o recuo dos rendimentos 

sobre os títulos do Tesouro americano 

(Treasuries) nesta manhã. 

 

Às 9h27, o juro do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para janeiro de 

2023 variava de 13,11% no ajuste 

anterior para 13,095%; o do DI para 

janeiro de 2024 passava de 12,68% para 

12,685%; o do DI para janeiro de 2025 

subia de 12% para 12,015%; e o do DI 

para janeiro de 2027 aumentava de 

11,71% para 11,72%. 

 

No câmbio, o dólar comercial diminuía 

0,21%, cotado a R$ 4,6668 no mercado 

à vista. No mesmo horário, o dólar caía 

0,2% contra o peso mexicano, 0,1% ante 

o rand sul-africano e permanecia estável 

diante da lira turca. 

 

Além disso, os rendimentos dos títulos 

americanos recuavam, sugerindo 

cautela dos investidores globais. No 

horário acima, a taxa projetada pela T-

note de dez anos caía de 2,77% no 

fechamento anterior para 2,75%. 

 

No Brasil, o mercado avalia os dados 

mais recentes da atividade econômica. 

Após o setor de serviços mostrar 

contração em fevereiro na contramão 

das expectativas, o comércio varejista 

reportou crescimento de 1,1% na 

categoria restrita no mesmo mês, bem 

acima da mediana das estimativas, de 

0,1%. Na base anual, a expansão foi de 

1,3%, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. 

 

 
— Foto: John Guccione/Pexels 
 

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

ia/2022/04/13/dlar-comercial-abre-

em-leve-queda-e-juros-flutuam-perto-

da-estabilidade.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Agenda do dia: Pregão tem 
dado de inflação nos EUA e 
vendas no varejo brasileiro 
 
Confira o que você precisa saber e 
acompanhar nesta quarta-feira 
 
Por André Mizutani e Carlos Mercuri, 
Valor — São Paulo 
13/04/2022 08h58  Atualizado há 55 
minutos 

 
Nesta quarta-feira, o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) 

comunica, às 9h, a Pesquisa Mensal de 

Comércio (PMC) de fevereiro. O volume 

de vendas do varejo restrito deve ter alta 

de 0,1% em fevereiro frente ao mês 

anterior, com ajuste sazonal, segundo a 

mediana das estimativas coletadas pelo 

Valor Data em 31 consultorias e 

instituições financeiras. Em janeiro, o 

varejo restrito avançou 0,8% na 

margem. 

 

Lá fora, o Escritório de Estatísticas do 

Departamento do Trabalho (BLS, na 

sigla em inglês) dos EUA revela, às 9h30 

(de Brasília), o índice de preços ao 

produtor (PPI) de março. Em fevereiro, 

o PPI cheio subiu 0,8% no mês e 10% no 

ano. As estimativas são de 1,1% (mês) e 

10,6% (ano). O núcleo do PPI subiu 0,2% 

na comparação mensal e 8,4% na anual, 

com estimativas, respectivamente, de 

0,5% e 8,4%. Confira os principais 

eventos e divulgações da sessão: 

 

IBGE comunica Pesquisa Mensal 

de Comércio de fevereiro 

 

O IBGE divulga, às 9h, a Pesquisa 

Mensal de Comércio (PMC) de fevereiro. 

O volume de vendas do varejo restrito 

deve ter alta de 0,1% em fevereiro frente 

ao mês anterior, com ajuste sazonal, 

segundo a mediana das estimativas 

coletadas pelo Valor Data em 31 

consultorias e instituições financeiras. 

Em janeiro, o varejo restrito avançou 

0,8% na margem. As projeções para o 

varejo restrito variam de queda de 0,9% 

a alta de 1,5%. No conceito ampliado, 

que inclui veículos e construção civil, a 

mediana do Valor Data indica alta de 1%, 

frente a queda de 0,3% no mês anterior, 

também na margem, com ajuste sazonal. 

As estimativas para o ampliado são de 

recuo de 0,5% a avanço de 2,2%. Na 

comparação interanual, a mediana do 

Valor Data mostra queda de 1,3% no 

varejo restrito, em estimativas que 

foram de redução de 3% a alta de 2%. Já 

para o varejo ampliado, a mediana 

interanual aponta queda de 1,7%, com 

projeções que variaram de queda de 4% 

a alta de 1%. 

 

 
— Foto: Maria Isabel Oliveira/Agência O 

Globo 

 

MBA publica pedidos de hipotecas 

nos EUA na semana 

 

A associação de bancos hipotecários 

(MBA, na sigla em inglês) mostra, às 8h 

(de Brasília), o número de pedidos de 

hipotecas nos EUA na semana até 8 de 

abril. Na semana anterior, houve queda 

de 6,3%. 
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EUA revelam preços ao produtor 

de março 

 

O Escritório de Estatísticas do 

Departamento do Trabalho (BLS, na 

sigla em inglês) dos EUA revela, às 9h30 

(de Brasília), o índice de preços ao 

produtor (PPI) de março. Em fevereiro, 

o PPI cheio subiu 0,8% no mês e 10% no 

ano. As estimativas são de 1,1% (mês) e 

10,6% (ano). O núcleo do PPI subiu 0,2% 

na comparação mensal e 8,4% na anual, 

com estimativas, respectivamente, de 

0,5% e 8,4%. 

 

BC do Canadá decide sobre 
política monetária 
 
O banco central do Canadá anuncia às 

11h (de Brasília) sua decisão de política 

monetária. A taxa de juros atual está em 

0,5% ao ano e deve subir para 1% ao ano. 

 

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

Energia (EIA, sigla em inglês) dos EUA 

expõe, às 11h30 (de Brasília), os 

estoques semanais de petróleo e 

derivados nos EUA na semana até 8 de 

abril. Na semana anterior, os estoques 

de petróleo bruto aumentaram em 2,421 

milhões de barris e os de gasolina 

diminuíram em 2,041 milhões de litros. 

 

Tesouro dos EUA realiza leilão de 
T-bonds de 30 anos 
 
O Departamento do Tesouro americano 

realiza leilão de T-bonds de 30 anos. Os 

resultados serão divulgados às 14h. 

 

BC da Coreia do Sul decide sobre 
política monetária 
 
O Banco da Coreia (BoK, BC coreano) 

divulga às 22h (de Brasília) sua decisão 

de política monetária. A taxa de juros de 

referência está em 1,25% ao ano e a 

tendência é sua manutenção. 

 

Bolsonaro lança programa de 
reciclagem 
 
O presidente Jair Bolsonaro despacha, 

às 10h30, com Ciro Nogueira, ministro-

chefe da Casa Civil, e, às 15h15, com 

Pedro Cesar Sousa, subchefe para 

Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral 

da Presidência. Às 17h, faz o lançamento 

do Certificado de Crédito de Reciclagem 

- Recicla+ e do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

 

Câmara vota MP sobre Auxílio 
Brasil 
 
Em sessão marcada para as 9h, o 

Plenãrio da Câmara dos Deputados pode 

votar a Medida Provisória 1.076/21, que 

institui um benefício extraordinário 

para complementar o valor do Auxílio 

Brasil até chegar a R$ 400 por família. 

Também em pauta a Medida Provisória 

1.077/21, que cria o Programa Internet 

Brasil para promover o acesso gratuito à 

internet em banda larga móvel aos 

alunos da educação básica da rede 

pública de ensino pertencentes a 

famílias inscritas no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico). 

 

Guedes recebe governador do 
Pará 
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

participa, às 10h, por meio virtual, da 

cerimônia de posse da Diretoria 

Americana de Comércio. Às 11h, terá 

reunião com o secretário executivo, 

Marcelo Guaranys. Às 12h, reúne-se com 

a secretária especial de Produtividade e 

Competitividade, Daniella Marques. Às 

17h, fará o lançamento do Certificado de 

Crédito de Reciclagem Recicla+ e do 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Às 
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18h, terá reunião com o governador do 

Pará, Helder Barbalho, e o deputado 

federa Celso Sabino (União Brasil-PA). 

 

Campos Neto tem despachos 
internos em Brasília 
 
O presidente do Banco Central (BC), 

Roberto Campos Neto, tem despachos 

internos em Brasília. 

 

Diretor do BC tem reunião com 
executivos do Grupo Simpar 
 
O diretor de Fiscalização do Banco 

Central, Paulo Souza, tem reunião às 

11h30 com Fernando Antonio Simões, 

presidente do Grupo Simpar, e Paulo 

Rogerio Caffarelli, presidente do Banco 

BBC - Grupo Simpar, no BC em São 

Paulo, para tratar de assuntos de 

supervisão. O diretor Bruno Serra 

Fernandes (Política Monetária) está em 

férias e é substituído pelo diretor 

Mauricio Moura (Relacionamento, 

Cidadania e Supervisão de Conduta). Os 

demais diretores também têm 

despachos internos. 

 

Montezano tem despachos 
internos em Brasília 
 
O presidente do BNDES, Gustavo 

Montezano, estará em Brasília com 

agenda de reuniões e despachos 

internos. 

  
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/04/13/agenda-do-dia-pregao-
tem-dado-de-inflacao-nos-eua-e-
vendas-no-varejo-brasileiro.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/13/agenda-do-dia-pregao-tem-dado-de-inflacao-nos-eua-e-vendas-no-varejo-brasileiro.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/13/agenda-do-dia-pregao-tem-dado-de-inflacao-nos-eua-e-vendas-no-varejo-brasileiro.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/13/agenda-do-dia-pregao-tem-dado-de-inflacao-nos-eua-e-vendas-no-varejo-brasileiro.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/13/agenda-do-dia-pregao-tem-dado-de-inflacao-nos-eua-e-vendas-no-varejo-brasileiro.ghtml
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Empresas 

Petrobras dá sinal verde para 
CEO e ‘limpa a mesa’ para a 
assembleia 
 
Governança da Petrobras aprova José 
Mauro Coelho, indicado para 
presidente, resolvendo uma das últimas 
pendências para a eleição do novo 
conselho de administração 
 
Por Gabriela Ruddy — Do Rio 
13/04/2022 05h02  Atualizado há 2 
horas 

 
O sinal verde dado pelas instâncias 

internas da Petrobras ao nome de José 

Mauro Ferreira Coelho, indicado pela 

União para presidente da petroleira, 

resolveu uma das últimas pendências 

para a eleição do novo conselho de 

administração da companhia, marcada 

para hoje em Assembleia Geral 

Ordinária (AGO). Ontem a Petrobras 

divulgou ata do Comitê de Pessoas 

(Cope), que se reuniu na segunda-feira e 

deu o aval a Coelho e a Eduardo Karrer, 

também indicado pelo governo ao 

colegiado da empresa. Coelho precisa 

ser eleito, primeiro, para o conselho para 

depois ser referendado, entre os 

conselheiros, como novo CEO da estatal. 

 

Caso Coelho seja eleito na AGO, estará 

aberto o caminho para ele chegar à 

presidência da Petrobras. Nesse cenário, 

uma reunião do novo conselho da 

empresa - a ser todo eleito hoje - será 

realizada amanhã para apreciar o nome 

de Coelho como CEO. Se for aprovado 

pelo colegiado, ele toma posse na 

própria quinta-feira à tarde. 

 

Na semana passada, depois da indicação 

do executivo pelo governo, havia 

dúvidas se haveria tempo de a Petrobras 

fazer as checagens necessárias até a 

assembleia. Se não houvesse tempo, 

Coelho poderia ser eleito mas corria 

risco de não poder tomar posse caso o 

Comitê de Elegibilidade (Celeg), ligado 

ao COPE, identificasse alguma 

pendência depois da AGO. 

 

Essa possibilidade foi desfeita com a 

divulgação, ontem, de ata conjunta do 

COPE/Celeg, aprovando os nomes de 

Coelho e de Karrer. O Celeg avalia dados 

sobre a integridade e a capacidade 

técnica dos executivos indicados a vagas 

na empresa. As análises do comitê são 

entregues aos acionistas para auxiliar na 

eleição na assembleia. 

 

O comitê concluiu que Coelho preenche 

os requisitos e que não há vedações 

contra ele. A mesma manifestação foi 

feita em relação a Karrer. Cabe agora aos 

acionistas eleger ou não os indicados. 

Como a União tem a maioria das ações 

da Petrobras, deve eleger Coelho com 

facilidade. No total, o governo indicou 

oito candidatos, mas pode ser que não 

consiga eleger todos os nomes da lista 

uma vez que minoritários devem chamar 

o voto múltiplo, que permite concentrar 

votos em candidatos. Assim existe a 

possibilidade de que um ou dois nomes 

da União não sejam eleitos. 

 

Coelho foi indicado pela União para a 

presidência da companhia na quarta-

feira passada depois da desistência, em 

4 de abril, de Adriano Pires, primeira 

escolha do governo. Coelho foi indicado 

para substituir o atual presidente da 

Petrobras, Joaquim Silva e Luna, 

demitido pelo presidente Jair Bolsonaro 

em 28 de março após aumentos nos 

preços dos combustíveis. Hoje é o último 

dia de Silva e Luna no cargo. No mesmo 

dia da indicação de Coelho, também foi 

confirmada pelo governo a candidatura 
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de Márcio Weber à presidência do 

conselho de administração. Weber havia 

recebido o aval do COPE/Celeg no dia 5 

deste mês juntamente com outros 

candidatos da União e dos minoritários 

Marcelo Mesquita e Marcelo Gasparino. 

Na ocasião, o COPE/Celeg deixou para 

fazer a avaliação de outros candidatos, 

incluindo nomes dos minoritários e da 

União, em reuniões seguintes. Houve 

uma no dia 8 que aprovou mais cinco 

nomes dos minoritários e um do 

controlador. Na segunda, foram 

aprovados pelo comitê os nomes que 

faltavam: Coelho e Karrer. 

 

Até ser indicado para a Petrobras, 

Coelho ocupava a presidência do 

conselho de administração da Petróleo 

Brasileiro SA (PPSA). 

 

Na assembleia de hoje será eleito o novo 

conselho de administração para 

mandato de dois anos, que pode ser 

abreviado dada a eleição presidencial. O 

colegiado da Petrobras conta com onze 

vagas, sendo uma ocupada pela 

representante dos empregados, 

Rosangela Buzanelli, que foi reeleita. 

Concorrem ainda às vagas da União no 

conselho Márcio Weber, Eduardo 

Karrer, Murilo Marroquim, Carlos 

Lessa, Luiz Henrique Caroli, Ruy 

Schneider e Sonia Villalobos. Pelos 

minoritários, os candidatos são Marcelo 

Gasparino, José João Abdalla Filho, pelo 

voto múltiplo. Os minoritários devem 

eleger ainda dois nomes pelo voto em 

separado da União. Concorrem a essas 

vagas Ana Horta, Francisco Petros e 

Rodrigo de Mesquita, pelas ações 

ordinárias, e Daniel Alves e Marcelo 

Mesquita, pelas preferenciais. 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/13/petrobras-da-sinal-
verde-para-ceo-e-limpa-a-mesa-para-a-
assembleia.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/13/petrobras-da-sinal-verde-para-ceo-e-limpa-a-mesa-para-a-assembleia.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/13/petrobras-da-sinal-verde-para-ceo-e-limpa-a-mesa-para-a-assembleia.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/13/petrobras-da-sinal-verde-para-ceo-e-limpa-a-mesa-para-a-assembleia.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/13/petrobras-da-sinal-verde-para-ceo-e-limpa-a-mesa-para-a-assembleia.ghtml
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Legislação 

STJ decide suspender 
arbitragem contra os 
controladores da JBS 
 
Pela primeira vez, ministro da Corte 
define conflito de competência entre 
processos arbitrais 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
13/04/2022 05h00  Atualizado há 51 
minutos 

 

 
Ministro Marco Aurélio Bellizze: nova 

arbitragem, promovida pela companhia, 

é mais ampla — Foto: Divulgação 

 

O ministro Marco Aurélio Bellizze, 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

atendeu pedido da JBS e 

suspendeu arbitragem movida por 

sócios minoritários contra os 

controladores da empresa. O 

processo, instaurado em 2017, envolve 

pedido de ressarcimento à companhia 

pelo desvio de caixa para pagamento de 

propina. Estão em jogo cerca de R$ 12 

bilhões. 

 

Bellizze levou em conta a existência de 

uma outra arbitragem sobre o mesmo 

tema, bem mais recente - de janeiro de 

2021 -, que tem como autora a própria 

JBS. Para ele, o processo movido pela 

companhia prevalece sobre o dos 

minoritários. 

 

A decisão é inédita. Nunca antes se viu, 

no STJ, o julgamento de um conflito de 

competência envolvendo tribunais 

arbitrais. Conflitos de competência 

ocorrem quando dois juízes se declaram 

competentes para julgar um caso. A 

Corte é chamada pelas partes para 

decidir. 

 

Geralmente os casos levados ao STJ 

envolvem conflitos existentes no próprio 

Judiciário - entre juiz federal e juiz 

estadual, por exemplo. Os ministros têm 

decisões, em menor escala, também 

entre Judiciário e arbitragem. 

 

No caso envolvendo a JBS trata-se 

somente de arbitragem. Os processos 

foram abertos na Câmara de Arbitragem 

do Mercado (CAM), que fica hospedada 

na B3. A companhia, antes de recorrer 

ao STJ, havia apresentado pedido de 

extinção do procedimento aberto pelos 

minoritários aos próprios árbitros que 

estão julgando o caso. Mas eles não 

aceitaram. 

 

Já o tribunal arbitral responsável por 

julgar o processo que tem a própria 

companhia como autora diz que a 

sentença que vier a ser ali proferida 

sobre a responsabilidade civil de 

controladores, administradores e ex-

administradores vai prevalecer sobre o 

que for decidido na arbitragem dos 

minoritários - caso tal processo não seja 

extinto. 

 

Os minoritários em questão são a 

gestora de recursos SPS Capital e 

o investidor Aurélio Valporto. Eles 

iniciaram a arbitragem, no ano de 2017, 

depois que os irmãos Wesley e 

Joesley Batista confessaram que 

cometeram atos de corrupção em 

acordos de colaboração premiada com o 

Ministério Público Federal (MPF). 
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A abertura de um novo processo pela 

JBS - quatro anos mais tarde - é 

considerada como manobra para 

atender aos interesses dos 

controladores. Os minoritários 

afirmaram ao ministro Bellizze que a 

empresa não foi excluída do processo 

movido por eles. Pelo contrário, 

participa como parte interveniente 

desde o início da arbitragem e poderia, 

se quisesse, fazer intervenções nesse 

processo. 

 

A JBS, por outro lado, diz que pretendia 

ter iniciado um procedimento próprio 

desde 2017 e que só não o fez porque 

ficou impedida de realizar a assembleia 

geral extraordinária que deliberaria 

sobre o tema. 

 

Essa assembleia havia sido provocada 

pelo BNDES. Mas surgiu discussão, na 

época, sobre a participação dos irmãos 

Batista - se teriam ou não direito a voto. 

O caso foi parar na Justiça e o prazo para 

a convocação dos acionistas foi 

suspenso. A assembleia ocorreu 

somente em outubro de 2020, o que 

justificaria o início da arbitragem em 

janeiro de 2021. 

 

A JBS defendeu ao ministro Bellizze que 

a assembleia é soberana e tem de ser 

reconhecida como titular do pedido de 

ressarcimento. Primeiro por ser a parte 

diretamente afetada e, depois, porque a 

decisão arbitral vinculará 

indistintamente todos os seus 

acionistas. 

 

O ministro, ao decidir o caso, fez questão 

de frisar que a Câmara de Arbitragem do 

Mercado se disse incompetente para 

proferir decisão sobre a nulidade de atos 

processuais e suspensão de arbitragem. 

Justificou ausência de previsão 

regulamentar e, em especial, o caráter 

jurisdicional das deliberações. 

Bellizze considerou, para decidir em 

favor da JBS, que na arbitragem são as 

partes que escolhem os árbitros que 

decidirão o conflito e que a companhia - 

titular do direito à indenização pleiteado 

pelos minoritários - não participou da 

escolha dos árbitros nem concedeu a eles 

seu assentimento. 

 

“A companhia foi integrada na condição 

de interveniente. Ainda que tenha 

obtido conhecimento dos atos até então 

praticados, a JBS não exerce os direitos 

próprios de parte, no que se insere, 

principalmente, a possibilidade de 

participar da escolha dos árbitros”, 

afirmou Bellizze. 

 

Ele considerou ainda que a nova 

arbitragem, promovida pela companhia, 

é mais ampla. Pede a responsabilização 

de controladores, administradores e ex-

administradores, enquanto que o 

processo dos minoritários foi movido 

somente contra os controladores. 

 

O ministro levou em conta também o 

fato de a companhia ter convocado 

assembleia para deliberar sobre a 

responsabilização civil de controladores 

e administradores antes de os 

minoritários iniciarem o processo 

arbitral. 

 

“A assembleia não se realizou de modo 

imediato em razão de medida cautelar 

pré-arbitral. Em princípio, não se 

antevê, nesse quadro, nenhuma inércia 

por parte da companhia”, frisou Bellizze 

na decisão. O ministro encaminhou o 

caso para julgamento na 2ª Seção. 

 

Esse processo tramita em segredo de 

justiça. A decisão do ministro Bellizze, 

no entanto - com todas as informações 

do caso -, tornou-se pública porque foi 

divulgada no Diário da Justiça. 
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O Valor apurou, além disso, que os 

irmãos Wesley e Joesley Batista 

protocolaram ontem um pedido para 

ingressar no processo na condição de 

terceiros interessados. Até o fechamento 

da edição, não havia ainda decisão. 

 

Agora, os minoritários devem tentar 

convencer a 2ª Seção a reverter a decisão 

de Bellizze com o argumento de não 

existir, na lei, exigência de assembleia 

para autorizar a propositura de ação 

contra os controladores. A JBS não 

precisaria, portanto, ter esperado por 

quatro anos. 

 

Há preocupação, entre especialistas na 

área, em relação ao precedente que 

poderá ser gerado com essa decisão. O 

pedido de abertura da arbitragem dos 

minoritários tem base no artigo 246 

da Lei das S/A. Esse dispositivo 

permite que acionistas proponham ação 

contra o controlador em nome da 

companhia. 

 

Se a 2ª Seção decidir pela extinção dessa 

arbitragem, dizem advogados, esse 

dispositivo pode virar letra morta na lei. 

“Do ponto de vista societário está 

deixando todo mundo preocupado. Se o 

artigo 246 for desconsiderado, diminui 

muito o poder de fogo dos minoritários”, 

observa Rômulo Greff Mariani, do 

Baraldi Mariani Advogados. 

 

Para Gustavo Gonzalez, ex-diretor da 

CVM, dar à companhia o poder de, a 

qualquer momento, acabar com a ação 

proposta pelo minoritário “fere de 

morte” o regime de responsabilidade do 

acionista controlador que está instituído 

na lei societária brasileira. “Nenhum 

acionista minoritário irá propor ação 

contra o controlador se essa decisão for 

confirmada.” 

 

Para advogados que atuam na 

arbitragem, o caminho correto, quando 

a parte entende que existem vícios no 

processo arbitral, seria entrar com 

uma ação anulatória na Justiça. No caso 

envolvendo a JBS, no entanto, o prazo 

para apresentar esse recurso contra a 

decisão do tribunal arbitral de não 

extinguir o processo dos minoritários já 

se esgotou. São até 90 dias da sentença. 

 

JBS e os representantes dos 

minoritários foram procurados 

pelo Valor, mas não comentaram. 

 

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

cia/2022/04/13/stj-decide-suspender-

arbitragem-contra-os-controladores-

da-jbs.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Pronampe: Câmara aprova 
extensão do programa de 
crédito até 2025, com 
possibilidade de novos 
aportes 
 
Deputados ampliaram prazo para que 
governo devolva recursos de fundo 
garantidor, que mantém o programa, ao 
Tesouro. Com alterações, texto volta ao 
Senado 

 
Fernanda Trisotto 
12/04/2022 - 17:33 / Atualizado em 
12/04/2022 - 22:46 
 

Câmara aprova extensão do Pronampe 

até 2025 Foto: Paulo Sergio / Câmara 

dos Deputados 

 

BRASÍLIA – Os deputados aprovaram o 

texto que altera regras do Programa 

Nacional de Apoio às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte 

(Pronampe), por 447 votos favoráveis e 

nove contrários. Na prática, o programa 

ganha mais fôlego com a extensão do 

prazo para o governo devolver os 

recursos do fundo garantidor, que 

mantém o programa, até 2025. Dessa 

forma, o socorro às empresas continua 

até 2024. 

 

Além disso, está previsto um dispositivo 

que permite que o governo preveja no 

orçamento novos aportes ao programa a 

partir do ano que vem. 

 

O relator da proposta, o deputado Marco 

Bertaiolli (PSD-SP), havia apresentado 

um relatório que não alterava a proposta 

aprovada no Senado, mas acatou dias 

emendas, do deputados Darci de Matos 

(PSD-SC) e do lídero do governo, 

Ricardo Barros (PP-PR). Com isso, o 

texto voltará para análise do Senado. 

 

Os deputados rejeitaram um destaque 

apresentado pelo partido Novo que 

modificaria o texto, retirando a extensão 

do prazo para concessão de empréstimos 

para as micro e pequenas empresas. 

Também rejeitaram destaque proposto 

pelo Psol, que questiona a ampliação de 

outro programa de crédito para 

empresas de porte médio. 

 

A aprovação desse projeto do Pronampe 

no Congresso é vista como prioritária no 

Ministério da Economia. Como o 

GLOBO já mostrou, o governo prepara 

uma medida provisória para usar 

recursos que já estão em dois fundos 

garantidores, sem necessidade devolver 

ao Tesouro, para alavancar novas 

operações que poderiam alcançar até R$ 

100 bilhões. 

 

Mais prazo 
 
Uma alteração aprovada na Câmara foi a 

ampliação do prazo para que o governo 

devolva os valores dos recursos 

extraordinários usados para o Fundo de 

Garantia de Operações (FGO), que 

mantém o Pronampe, até dezembro de 

2025. 

 

— (A emenda estará) proporcionando 

que cada um dos valores pagos e 

recebidos ao longo desse últimos dois 

anos possam ser reinvestidos no próprio 

programa, permitindo assim a 

alavancagem através do Fundo 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-vai-relancar-pronampe-avalia-refinanciar-dividas-de-pequenas-medias-empresas-25404191
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-vai-relancar-pronampe-avalia-refinanciar-dividas-de-pequenas-medias-empresas-25404191
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Garantidor de Operações (FGO), que se 

transforma no Pronampe, em um valor 

substancial para o mercado financeiro 

investir nas micro e nas pequenas 

empresas — destacou Bertaiolli. 

 

Ele lembrou que a partir de 2025, esses 

valores poderão ser integralmente 

usados pelo Tesouro Nacional para 

pagamento da dívida pública. 

 

Essa emenda, proposta por Matos, 

também prevê uma autorização para que 

o governo possa aportar recursos do 

Orçamento para o FGO. Originalmente, 

esse fundo foi formado por recursos 

extraordinários para socorrer as micro e 

pequenas empresas que sofriam com a 

crise da pandemia de Covid-19, e é por 

isso que o governo precisa devolver esses 

valores ao Tesouro. 

 

A mudança libera o governo a fazer 

novos aportes a esse fundo a partir de 

2023, com previsão no Orçamento. 

 

Aceno para as médias 
 
Outra mudança aprovada na Câmara 

prevê uma alteração do Programa de 

Estímulo ao Crédito (PEC), que tem 

como objetivo estimular que bancos 

ofereçam empréstimos assumindo os 

riscos e recebendo, em contrapartida, 

créditos tributários. Inicialmente, esse 

programa também era restrito às micro 

e pequenas empresas, com faturamento 

de até R$ 4,8 milhões por ano. 

 

Emenda proposta pelo lídero do 

governo, Ricardo Barros, ampliou a 

possibilidade de concessão de crédito 

para empresas de porte médio, que têm 

faturamento de até R$ 300 milhões por 

ano. O texto ainda prevê que os bancos 

que fizerem financiamentos para as 

empresas de porte médio sejam 

obrigados a destinar 70% desse valor 

para concessão de crédito para micro e 

pequenas empresas. 

 

Na prática, se um banco conceder um 

empréstimo de R$ 100 mil reais para 

uma empresa média, terá de destinar R$ 

70 mil para as micro e pequenas. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/pr
onampe-camara-aprova-extensao-do-
programa-de-credito-ate-2025-com-
possibilidade-de-novos-aportes-
25472736  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/pronampe-camara-aprova-extensao-do-programa-de-credito-ate-2025-com-possibilidade-de-novos-aportes-25472736
https://oglobo.globo.com/economia/pronampe-camara-aprova-extensao-do-programa-de-credito-ate-2025-com-possibilidade-de-novos-aportes-25472736
https://oglobo.globo.com/economia/pronampe-camara-aprova-extensao-do-programa-de-credito-ate-2025-com-possibilidade-de-novos-aportes-25472736
https://oglobo.globo.com/economia/pronampe-camara-aprova-extensao-do-programa-de-credito-ate-2025-com-possibilidade-de-novos-aportes-25472736
https://oglobo.globo.com/economia/pronampe-camara-aprova-extensao-do-programa-de-credito-ate-2025-com-possibilidade-de-novos-aportes-25472736
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Economia 

Vendas do comércio avançam 
1,1% em fevereiro e setor 
supera nível pré-pandemia 
 
Promoções nos segmentos de vestuário 
e eletrodomésticos contribuíram 
positivamente para o desempenho do 
setor 

 
Carolina Nalin 
13/04/2022 - 09:02 / Atualizado em 
13/04/2022 - 10:45 
 

Comércio na Rua Teresa, em Petrópolis 

Foto: Roberto Moreyra / Agência O 

Globo 

 

RIO - As vendas do comércio varejista 

avançaram 1,1% na passagem de janeiro 

para fevereiro, de acordo com dados da 

Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) 

divulgados nesta quarta-feira. 

 

Com o resultado, o setor está 1,2% acima 

do patamar pré-pandemia. No ano, o 

varejo acumula variação de -0,1%. Já nos 

últimos 12 meses, cresceu 1,7%. 

 

O número de fevereiro veio acima do 

esperado pelo mercado. Economistas 

ouvidos pela Reuters projetavam alta de 

0,1% no mês. 

 

O IBGE também revisou os dados da 

série da Pesquisa Mensal do Comércio. A 

queda em dezembro do varejo restrito 

foi mais intensa do que se estimava até a 

divulgação passada: passou de -1,9% 

para -2,6%. 

 

Já o desempenho no mês de janeiro foi 

melhor do que o previamente 

constatado: o setor avançou 2,1% no 

mês, ante alta de 0,8% apurada. 

 

O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, 

explica que a alta entre os meses de 

janeiro e fevereiro se deve a uma base de 

comparação mais baixa, e a perspectiva 

para o desempenho do setor varejista 

inclui sinais mistos. 

 

Ele também destaca que a retomada no 

bimestre não é suficiente para 

compensar as quedas registradas entre 

agosto e dezembro do ano passado: 

 

— Temos dois meses que reposicionam a 

trajetória do indicador a níveis um 

pouco acima dos níveis pré-pandemia, 

mas continuamos com pressões 

distintas, como a inflação [alta] e o dólar 

[mais baixo], que fazem com que a 

trajetória da série não seja tão clara. 

 

Promoções alavancam varejo 
 
Das oito atividades investigadas pela 

pesquisa, seis apresentaram 

crescimento em fevereiro. A principal 

contribuição veio de combustíveis e 

lubrificantes, que registrou alta de 5,3%. 

 

Santos explica que este segmento foi o 

"protagonista" em termos de 

contribuição para o desempenho do 

setor varejista por conta da ligeira 

diminuição da pressão inflacionária que 

vinha sendo exercida sobre os preços 

desses produtos. 

 

— Houve um aumento real da receita das 

empresas que comercializam esse tipo 

de produto e isso contribuiu para o 
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crescimento. Mas, é claro, qualquer 

reajuste tem um efeito na receita  — 

sinaliza o gerente, ao ser questionado 

sobre o aumento dos preços dos 

combustíveis nas bombas a partir de 

meados do mês de março, por conta do 

reajuste da Petrobras. 

 

As promoções neste iníco de ano 

também ajudaram a alavancar o varejo 

depois de um Natal fraco. O segmento de 

móveis e eletrodomésticos avançou 

2,3%, enquanto  vestuário e calçados 

subiram 2,1% e artigos de uso pessoal e 

doméstico registraram alta de 1,6%. 

 

— Os meses de novembro e dezembro 

não foram tão bom quanto nos anos 

anteriores, então as empresas mudaram 

as suas estratégias, fizeram mais 

promoções. Foi um fenômeno que 

aconteceu e foi um pouco distinto dos 

anos anteriores — destaca Santos. 

 

Com peso relevante sobre o setor, o 

segmento de hiper e supermercados 

avançou 1,4% em fevereiro. 

 

Já o volume de vendas de artigos 

farmacêuticos e de perfumaria recuou 

5,6% frente a janeiro, depois de três altas 

seguidas. O setor de equipamentos e 

material para escritório apresentou 

estabilidade. 

 

O comércio varejista ampliado, por sua 

vez, registrou alta de 2% no volume de 

vendas. O resultado foi influenciado pela 

alta do segmento de  veículos, motos, 

partes e peças, que subiram 5,2%. O 

setor de material de construção, porém, 

recuou 0,4%. 

 

Juros e inflação desafiam setor 
 
O comércio tem enfrentado uma série de 

desafios após o processo de reabertura 

econômica diante da melhora da 

pandemia de Covid-19. O setor lida com 

a escalada dos juros - cuja ciclo de alta 

da Selic agora deve chegar a 13,5%, 

segundo analistas - que encarece o 

crédito, além de uma inflação elevada 

que reduz o poder de compra das 

famílias. 

 

O Índice de Confiança do Comércio 

(ICOM) do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas 

(Ibre/FGV) cedeu 0,2 ponto em março, 

ao passar de 87,0 para 86,8 pontos. 

 

"O patamar da confiança continua baixo 

e ainda não é possível imaginar uma 

recuperação mais consistente nos 

próximos meses, dado o cenário 

macroeconômico negativo e a provável 

manutenção de níveis elevados de 

incerteza.”, avalia Rodolpho Tobler, 

economista do FGV IBRE. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/vendas-do-comercio-
avancam-11-em-fevereiro-setor-supera-
nivel-pre-pandemia-25472684  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/vendas-do-comercio-avancam-11-em-fevereiro-setor-supera-nivel-pre-pandemia-25472684
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/vendas-do-comercio-avancam-11-em-fevereiro-setor-supera-nivel-pre-pandemia-25472684
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/vendas-do-comercio-avancam-11-em-fevereiro-setor-supera-nivel-pre-pandemia-25472684
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/vendas-do-comercio-avancam-11-em-fevereiro-setor-supera-nivel-pre-pandemia-25472684
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Economia 

Aliados acusam governo de 
boicotar Refis do Simples e 
querem renegociação de 
dívidas sem compensação 
 
Deputados acionaram Arthur Lira para 
pressionar o Palácio do Planalto a abrir 
o Refis das micro e pequenas empresas, 
mesmo que não haja compensação 
fiscal 

 
Daniel Weterman e Antonio Temóteo, 
O Estado de S.Paulo 
13 de abril de 2022 | 10h00 

 
BRASÍLIA - Aliados do governo no 

Congresso Nacional acusam o Executivo 

de boicotar o Refis do Simples, 

programa de renegociação de dívidas 

para micro e pequenas empresas, 

por não ter apresentado ainda uma 

medida para tirar o refinanciamento do 

papel. O programa pode permitir a 

renegociação de R$ 50 bilhões em 

dívidas. 

 

O Congresso derrubou um veto 

de Bolsonaro ao programa no mês 

passado, com aval do Palácio do 

Planalto, mas as empresas ainda não 

conseguiram aderir ao refinanciamento. 

O prazo de adesão foi adiado para o dia 

29 de abril. 

O Congresso derrubou um veto de 

Bolsonaro ao Refis do Simples no mês 

passado, com aval do Palácio do 

Planalto, mas as empresas ainda não 

conseguiram aderir ao refinanciamento 

Foto: Dida Sampaio/Estadão 

 

O Refis foi batizado como Programa de 

Reescalonamento do Pagamento de 

Débitos no Âmbito do Simples Nacional 

(Relp), em que empresas poderão 

renegociar dívidas em até 15 anos e 

ainda ter descontos em juros, multas e 

encargos proporcionalmente à queda de 

faturamento no período de março a 

dezembro de 2020, período 

da pandemia de covid-19 em que 

vários pequenos negócios fecharam as 

portas. 

 

A Receita Federal apresentou um 

cálculo aos parlamentares apontando 

impacto de R$ 470 milhões na 

arrecadação federal com o Refis do 

Simples. Nos bastidores, o Ministério 

da Economia é acusado de barrar o 

programa mesmo após a derrubada do 

veto no Congresso. As críticas também 

são dirigidas à Casa Civil, responsável 

por dar aval às medidas assinadas pelo 

presidente, especialmente aquelas com 

impacto fiscal. 

 

Diante do impasse, congressistas ligados 

às micro e pequenas empresas avaliam 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/refis-programa-de-recuperacao-fiscal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/microempresa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia


18 

 

que o governo pode adiar o prazo de 

adesão mais uma vez enquanto "bate 

cabeça" sobre a medida compensatória. 

O assunto foi citado pelo relator do 

projeto na Câmara que originou o 

Simples, Marco Bertaiolli (PSD-

MG). "A burocracia atrapalha o 

andamento e o desenvolvimento do 

Brasil", disse. "Isso está atrasando a 

recuperação das micro e pequenas 

empresas. Lamento que isso tenha que 

ser adiado por uma falta de ação", 

afirmou. 

 

Deputados acionaram o presidente da 

Câmara, Arthur Lira 

(Progressistas-AL), para pressionar o 

Palácio do Planalto a abrir o Refis das 

micro e pequenas empresas, mesmo que 

não haja compensação fiscal, o que 

confrontaria os argumentos da equipe 

econômica. Procurados pela 

reportagem, a Casa Civil e o Ministério 

da Economia ainda não se 

posicionaram. 

 

Refrigerantes e tributos de bancos 

  

Para bancar o programa, o governo deve 

publicar uma Medida Provisória (MP) 

com o aumento da alíquota da 

Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) e com o corte do 

incentivo tributário de fabricantes de 

concentrados 

de refrigerantes instalados na Zona 

Franca de Manaus. 

 

A ideia original do governo era cobrir 

essa renúncia fiscal exclusivamente com 

o aumento da alíquota da CSLL para os 

bancos. Entretanto, a medida foi 

duramente criticada pelo setor bancário. 

 

Como o presidente Jair Bolsonaro (PL) 

está em atrito com os parlamentares do 

Amazonas, a solução encontrada foi 

reduzir os incentivos oferecidos para a 

região. Parlamentares do Estado 

ingressaram com uma ação no Supremo 

Tribunal Federal (STF) para barrar a 

redução das alíquotas do Imposto 

sobre Produto Industrializado 

(IPI), que também afeta alguns itens 

produzidos em Manaus. 

 

Refis dos grandes 

 

Além do impasse sobre o início do Refis 

do Simples, outro projeto relacionado ao 

tema, que atende médias e grandes 

empresas, está parado na Câmara. A 

proposta foi aprovada pelo Senado no 

ano passado, mas não recebeu apoio na 

cúpula da Câmara, que resolveu 

priorizar o programa para os pequenos. 

 

A derrubada do veto do Simples 

desencadeou um movimento do Senado 

para pressionar a Câmara a votar o outro 

projeto. Entre os deputados, porém, há 

críticas ao lucro de grandes empresas na 

pandemia e o argumento de que é 

preciso beneficiar os setores mais 

afetados, sob risco de comprometer a 

arrecadação do governo em ano 

eleitoral, quando também há pressão 

por aumento de gastos. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,aliados-acusam-governo-de-
boicotar-refis-do-simples-e-querem-
renegociacao-de-dividas-sem-
compensacao,70004037562  
 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/arthur-lira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/arthur-lira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/refrigerante
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aliados-acusam-governo-de-boicotar-refis-do-simples-e-querem-renegociacao-de-dividas-sem-compensacao,70004037562
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aliados-acusam-governo-de-boicotar-refis-do-simples-e-querem-renegociacao-de-dividas-sem-compensacao,70004037562
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aliados-acusam-governo-de-boicotar-refis-do-simples-e-querem-renegociacao-de-dividas-sem-compensacao,70004037562
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aliados-acusam-governo-de-boicotar-refis-do-simples-e-querem-renegociacao-de-dividas-sem-compensacao,70004037562
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aliados-acusam-governo-de-boicotar-refis-do-simples-e-querem-renegociacao-de-dividas-sem-compensacao,70004037562
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Economia 

Operação-padrão da Receita 
represa cargas e já prejudica 
produção de sabão em pó a 
pãozinho 
 
Prazo médio para a liberação de 
produtos em portos e aeroportos subiu 
de cinco para 20 dias; em alguns casos, 
empresas aguardam há mais de 80 dias 
por insumos 

 
Lorenna Rodrigues, O Estado de 
S.Paulo 
13 de abril de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA - Cargas paradas nos portos 

há quase três meses. Navios sem espaço 

para desembarcar mercadorias. A 

operação-padrão dos auditores 

da Receita Federal tem travado a 

importação de insumos e prejudicado a 

produção de produtos que vão desde o 

pãozinho ao sabão em pó. 

 

Levantamento do Instituto Brasileiro de 

Comércio Internacional e Investimento 

(IBCI) mostra que o movimento dos 

servidores elevou de cinco para 20 dias o 

prazo médio para desembaraço de 

cargas importadas 

via portos e aeroportos do Brasil. Os 

dados constam em carta que será 

encaminhada nesta quarta-feira, 13, 

para o ministro da Economia, Paulo 

Guedes, obtida 

pelo Estadão/Broadcast.  

 

Receita Federal; operação-padrão de 

auditores trava importação de insumos e 

prejudica produção de alguns 

produtos.  Foto: Felipe 

Siqueira/Estadão 

 

Apoiado por empresas multinacionais 

como Nestlé (alimentos e bebidas) 

e Unilever (alimentos e produtos de 

higiene), o documento faz um apelo ao 

governo para que a situação seja tratada 

“com a devida seriedade” e resolvida 

para evitar um “efeito dominó” na 

economia brasileira. 

 

“Esses atrasos afetam não somente os 

operadores que tratam diretamente 

com exportações e importações, 

mas também pequenas empresas que 

possuem operação exclusiva no Brasil, 

que dependem de componentes 

importados”, afirma o texto. 

 

Também assinam a carta que será 

entregue a Guedes empresas como 

General Mills 

(alimentos), Dow (químicos) e Sylvamo 

(papel)  e entidades de setores que 

incluem higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos (Abihpec), café solúvel 

(Abics) e limpeza (Abipla). 

 

“Todo o setor de comércio internacional 

está de mãos atadas. Nossa intenção 

com a carta é trazer para o ministro uma 

situação que afeta todos os setores, 

fábricas e plantas e que pedimos que seja 

resolvida da forma mais breve possível”, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/porto-maritimo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/aeroporto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-guedes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-guedes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/nestle
https://tudo-sobre.estadao.com.br/unilever
https://tudo-sobre.estadao.com.br/exportacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/importacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dow-quimica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cafe
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disse o coordenador do instituto, 

Leandro Barcellos.   

 

Desde o fim do ano, servidores do fisco 

fazem paralisações e seguram cargas 

como forma de pressionar o governo 

federal para recompor o orçamento do 

órgão e regulamentar um bônus de 

eficiência pago aos auditores. O 

movimento teve início depois de o 

presidente Jair Bolsonaro prometer 

reajustar o salário de policiais federais, o 

que desencadeou greves também entre 

servidores do Banco 

Central, Tesouro Nacional, INSS e 

analistas de comércio exterior.  

 

Atrasos elevam os custos das 
empresas 
 
A demora da Receita Federal em liberar 

cargas importadas pode levar a um 

aumento do preço do pão francês e fazer 

faltar nas prateleiras sabão em pó e 

amaciante. Diversos setores da 

economia dizem estar sendo 

prejudicados pelo movimento dos 

auditores fiscais, entre eles alimentos, 

higiene e limpeza, bens de consumo, 

automóveis e varejo. 

 

De acordo com o diretor-executivo da 

Associação Brasileira das Indústrias de 

Produtos de Higiene, Limpeza e 

Saneantes (Abipla), Paulo Engler, há 

relatos de empresas associadas que 

aguardam a liberação pelo Fisco de 

insumos que chegaram ao Brasil há 

meses.  

 

Um grande fabricante de produtos de 

limpeza que pediu anonimato aguarda a 

liberação de matéria-prima há 83 dias. 

“Já há partes da produção paradas, parte 

dos reagentes, parte dos laboratórios. 

Estamos com receio de que podemos ter 

problemas em toda linha de produção. O 

atraso está grande demais e acendeu 

uma luz no setor, que pode sofrer 

interrupção se não houver liberação 

rápida”, afirmou.   

 

No caso do trigo, o vice-presidente do 

Sindicato da Indústria do Trigo do 

Estado de São Paulo (Sindustrigo), 

Christian Saigh, conta que há 38 mil 

toneladas estocadas em Santos (SP), o 

correspondente a 27% da quantidade 

moída em um mês no Estado de São 

Paulo. 

 

Insumo para farinha de trigo, pães e 

massas, há cargas do grão paradas há 14 

dias, segundo ele, enquanto a liberação 

ocorria em até 48 horas antes da 

operação-padrão. “Isso começa a 

comprometer o estoque dos moinhos. 

Neste momento, ainda não tem 

desabastecimento, mas não posso 

afirmar que não vai ter porque não tenho 

nenhuma previsão da Receita de quando 

a carga será liberada”, afirmou.   

 

Saigh alerta que a capacidade de 

armazenamento nos silos está no limite 

e há cinco navios chegando nos 

próximos dias. Sem conseguir 

descarregar, as embarcações ficam 

paradas em Santos, o que causa um 

prejuízo de R$ 210 mil por dia aos 

importadores. 

 

“Não tem como não repassar isso para os 

preços. Nós já vínhamos defasados, o 

preço do trigo aumentou 40% em função 

da guerra, o frete dobrou. 

A indústria fez o seu papel, se 

programou, foi lá, fretou navio. Agora 

precisamos de uma atenção da Receita 

Federal”, disse.    

 

Movimento 'inevitável' 
 
O presidente do Sindicato Nacional 

dos Auditores Fiscais (Sindifisco), 

Isac Falcão, disse que o movimento é 

"inevitável" para evitar que se perpetue 

a situação atual, em que o governo 
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cortou em 50% o orçamento da Receita 

neste ano. 

 

Apesar das filas nas aduanas, ele diz que 

o governo segue “fechado ao diálogo”. 

“Dizem coisas genéricas, que entendem 

nossos pleitos como importantes, justos, 

razoáveis. Mas não dão prazo para 

resolver os problemas”, completou. 

 

Procurada, a Receita Federal não se 

manifestou.  

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,operacao-padrao-receita-
federal-represa-cargas-prejudica-
producao,70004037231   
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Economia 

Servidores do BC decidem 
manter greve por tempo 
indeterminado 
 
Mobilização pode afetar cronograma de 
implementação do projeto piloto da 
moeda digital 
 

12.abr.2022 às 21h12 
Nathalia Garcia 
BRASÍLIA 
 
Sem acordo com o governo por reajuste 

salarial, os servidores do Banco 

Central aprovaram, em assembleia na 

tarde desta terça-feira (12), a 

manutenção da greve por tempo 

indeterminado. 

 

A decisão contou com o apoio de 80% 

dos 1.300 funcionários que participaram 

da deliberação. 

 

Antes da assembleia, membros das três 

entidades representativas dos servidores 

do BC se reuniram com a diretora de 

Administração da autarquia, Carolina de 

Assis Barros. O presidente da autoridade 

monetária, Roberto Campos Neto, não 

participou do encontro. 

 

 
Em janeiro, servidores protestaram em 

frente à sede do Banco Central, em 

Brasília - Pedro Ladeira - 

18.jan.22/Folhapress 

 

"O Campos Neto só vai nos atender 

quando tiver uma proposta concreta 

para apresentar para a categoria. 

Portanto, ele não se comprometeu com 

mais nenhuma reunião", afirmou o 

presidente do Sinal (Sindicato Nacional 

dos Funcionários do Banco Central), 

Fábio Faiad. 

 

Os servidores têm falado em intensificar 

a greve, que teve início em 1º de abril, 

afetando atividades preparatórias 

ligadas ao Copom (Comitê de Política 

Monetária) e ao Comef (Comitê de 

Estabilidade Financeira). A próxima 

reunião do Copom está marcada para os 

dias 2 e 3 de maio, enquanto o encontro 

do Comef está agendado para 26 de 

maio. 

 

A mobilização dos funcionários do 

BC tem provocado uma série de atrasos 

na rotina da autoridade 

monetária, especialmente na divulgação 

de indicadores financeiros, como o 

boletim Focus, o fluxo cambial, as notas 

econômico-financeiras, a apuração da 

ptax (taxa de câmbio) diária e outros. 

 

Na última sexta-feira (8), o BC 

comunicou que o IBC-Br (Índice de 

Atividade Econômica do Banco Central), 

o relatório de poupança e outros dados 

não seriam divulgados nesta semana em 

razão da greve. "Oportunamente, 

informaremos com 24 horas de 

antecedência as novas datas para as 

divulgações", comunicou. 

 

A falta de informações pela segunda 

semana seguida já começa a deixar o 

mercado sem referência sobre os rumos 

da economia brasileira, dizem analistas. 
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A implementação do projeto piloto da 

moeda digital, prevista para o quatro 

trimestre deste ano, também deve 

atrasar devido à greve. A mudança no 

cronograma foi citada por Campos Neto 

em um evento na segunda (11). 

 

"A gente tem vários projetos já sendo 

amalgamados num processo de projeto 

piloto que deveria começar no quarto 

trimestre de 2022. Agora, com o evento 

da greve, a gente teve um pequeno 

adiamento, mas isso não muda os nossos 

planos de médio e longo prazo. É 

importante seguir nessa trajetória", 

afirmou. 

 

Sem reajuste nos últimos três anos, os 

servidores do BC pedem recomposição 

salarial de 26,3% e reestruturação de 

carreira de analistas e técnicos. Quanto 

à pauta não salarial, os funcionários 

querem a mudança da nomenclatura de 

analista para auditor, por exemplo, e a 

exigência de nível superior para ingresso 

dos técnicos do BC. 

 

O descontentamento dos servidores do 

BC cresceu após o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) ter acenado com 

aumento apenas aos policiais federais, 

categoria que compõe sua base de apoio. 

 

Com a greve dos funcionários da 

autoridade monetária, outras áreas têm 

aumentado a pressão sobre o governo 

por recomposição salarial. A verba 

disponível no Orçamento para elevar a 

remuneração dos servidores é de R$ 1,7 

bilhão. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/servidores-do-bc-decidem-
manter-greve-por-tempo-
indeterminado.shtml  
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Economia 

Inflação da cesta básica salta 
de 13% para 21% em março; 
veja ranking 
 
Alta, acumulada em 12 meses, resulta 
de clima adverso, preço de fretes e 
guerra na Ucrânia 

 
13.abr.2022 às 4h00 
Leonardo Vieceli 
RIO DE JANEIRO 
 
A inflação dos alimentos que compõem 

a cesta básica disparou em março no 

Brasil. Com isso, superou a marca de 

20% no acumulado de 12 meses, indica 

estudo de professores do curso de 

economia da PUCPR (Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná). 

 

A alta de preços veio em um contexto 

de pressões do clima adverso, 

do encarecimento dos custos de fretes e 

da guerra entre Rússia e Ucrânia. 

 

 
Clientes fazem compras em 

supermercado de São Paulo - Rivaldo 

Gomes - 20 mar.2020/Folhapress 

 

Na passagem de fevereiro para março, a 

inflação da cesta básica acelerou de 

2,02% para 5,27% no Brasil. Assim, a 

alta acumulada em 12 meses também 

teve um salto: de 12,67% para 21,46%. 

A variação mais recente corresponde a 

quase o dobro do IPCA (Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo). Em 12 

meses até março, o índice 

geral acumulou inflação de 11,30%, a 

mais intensa desde outubro de 2003 

(13,98%). 

 

De acordo com o economista Jackson 

Bittencourt, coordenador do curso de 

economia da PUCPR, a alta da cesta 

básica reflete uma combinação de 

fatores. 

 

O primeiro é o clima adverso vivido em 

parte do Brasil nos últimos 

meses. Chuvas fortes no Sudeste e seca 

no Sul danificaram plantações. 

 

Assim, os fenômenos extremos 

restringiram a oferta e impactaram os 

preços de parte dos 13 produtos que 

compõem a cesta. 

 

Além disso, março marcou a fase inicial 

dos reflexos econômicos da guerra entre 

Rússia e Ucrânia. 

 

O conflito aumentou as cotações do 

trigo, pressionando no Brasil os preços 

de alimentos como o pão francês, um dos 

componentes da cesta, indica 

Bittencourt. 

 

Por fim, a disparada dos 

combustíveis em março também gerou 

efeitos indiretos sobre os alimentos, de 

acordo com o professor. É que a inflação 

do óleo diesel eleva os custos com 

transporte de mercadorias, incluindo a 

comida. 

 

"Uma inflação acima de 20%, como a da 

cesta básica, impressiona. Afeta todos os 

brasileiros. Mas são as classes com 

renda mais baixa que sentem mais. Elas 

estão empobrecendo", diz o economista. 
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TOMATE SOBE MAIS DE 90% EM 

UM ANO 

 

O estudo da PUCPR tem como base os 

dados de alimentos dentro do IPCA, 

calculado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). 

 

Em março, os maiores aumentos entre 

os produtos da cesta básica foram 

registrados por tomate (27,22%), leite 

longa vida (9,34%), óleo de soja 

(8,99%), feijão (6,43%) e batata-inglesa 

(4,89%). Banana prata (-4,78%) e 

contrafilé bovino (-0,07%), por outro 

lado, recuaram. 

 

Já no acumulado de 12 meses até março, 

as maiores altas vieram de tomate 

(94,55%), café (64,66%), açúcar cristal 

(35,68%), batata-inglesa (27,15%), óleo 

de soja (23,75%) e margarina (20,09%). 

A única queda no período foi a do arroz 

(-13,88%). 

 

O indicador da cesta básica passou a ser 

divulgado pela PUCPR ao longo do 

segundo semestre do ano passado. 

 

Os registros da série tiveram início em 

setembro. À época, a inflação da cesta 

era de 15,96% no acumulado de 12 

meses. O IPCA estava em 10,25% na 

ocasião. 

 

Além do recorte nacional, a pesquisa da 

universidade também mostra a inflação 

da cesta na região metropolitana de 

Curitiba. 

 

Na capital paranaense, a alta do 

indicador foi de 20,48% no acumulado 

de 12 meses até março. Já o IPCA de 

Curitiba, no mesmo período, foi de 

14,37%. Trata-se da maior inflação entre 

as 16 capitais e regiões metropolitanas 

pesquisadas pelo IBGE. 

TENDÊNCIA É DE PREÇOS 

AINDA ELEVADOS 

 
Segundo Bittencourt, é possível que os 

alimentos pressionem menos o bolso 

dos brasileiros nos próximos meses, em 

um cenário de melhores condições 

climáticas. 

 

Contudo, a tendência aponta para 

preços ainda em nível elevado, pondera 

o professor. Riscos como a escassez de 

fertilizantes devido à guerra na Ucrânia 

permanecem no radar, de acordo com o 

economista. 

 

Com a inflação persistente e as 

dificuldades no mercado de trabalho, o 

Brasil passou a registrar mais cenas 

de pessoas em busca de doações de 

comida e até de restos de 

alimentos durante a pandemia. 

 

Em março, os valores da cesta básica 

aumentaram nas 17 capitais pesquisadas 

pelo Dieese (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos). 

 

O trabalhador que recebeu um salário 

mínimo líquido, ou seja, após o desconto 

de 7,5% da Previdência Social, 

comprometeu 58,57% da renda, em 

média, para adquirir os produtos da 

cesta. Em fevereiro, a porcentagem 

havia sido menor, de 56,11%, indica o 

Dieese. 

 

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

o/2022/04/inflacao-da-cesta-basica-

salta-de-13-para-21-em-marco-veja-

ranking.shtml  
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Vínculo reconhecido na 
Justiça do Trabalho conta 
para aposentadoria 
 
13 de abril de 2022, 8h41 
Por Rafa Santos 
 
A responsabilidade pelo recolhimento 

das contribuições previdenciárias é do 

empregador, ficando a cargo do INSS o 

dever de fiscalização. Assim, o segurado 

não deve ser prejudicado por eventual 

irregularidade no recolhimento aos 

cofres públicos. 

 

TRF-1 concedeu benefício com base em 

vínculo reconhecido na Justiça do 

Trabalho 
Divulgação 

 

Esse foi o entendimento do 

desembargador Wilson Alves de Souza, 

do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, ao determinar a concessão do 

benefício de aposentadoria por idade a 

uma mulher que o havia solicitado. 

 

A decisão foi provocada por pedido de 

tutela antecipada, requerida no bojo de 

uma apelação cível interposta pelo INSS. 

A autora sustenta que seu pedido foi 

julgado procedente no juízo de primeiro 

grau e que precisa do benefício por estar 

passando por dificuldades financeiras. 

 

O INSS, por sua vez, argumentou na 

apelação que a mulher não faz jus ao 

benefício em razão da falta de carência, 

já que considera que o período de 

1º/12/2003 a 8/2/2013 não deve ser 

considerado, haja vista que se trata de 

vínculo empregatício que foi fruto de 

acordo homologado em ação trabalhista. 

 

Ao analisar a matéria, o desembargador 

disse que a mulher atende ao requisito 

etário, uma vez que completou 60 anos 

em 24/1/2009, tendo requerido o 

benefício em 14/7/2016. "Vale registrar 

que o vínculo empregatício reconhecido 

na Justiça Trabalhista foi registrado na 

CTPS da autora. Frisa-se, outrossim, que 

os documentos referentes à ação 

trabalhista nº. 0010430- 

62.2013.5.03.0061, foram acostados aos 

autos, inclusive, conta a homologação do 

acordo firmado entre as partes com 

reconhecimento do vínculo 

empregatício de doméstica no período 

supracitado", ponderou ele. 

 

Por fim, o julgador explicou que é 

irrelevante que o vínculo empregatício 

tenha sido reconhecido pela Justiça 

Federal, estadual ou trabalhista, já que o 

sistema jurisdicional é único. Diante 

disso, ele deu provimento ao pedido de 

tutela antecipada para concessão do 

benefício previdenciário por idade à 

autora da ação. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

0031158-29.2018.4.01.9199 

 

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

13/vinculo-reconhecido-justica-

trabalho-conta-aposentadoria   

 

Retorne ao índice  

https://www.conjur.com.br/2022-abr-13/vinculo-reconhecido-justica-trabalho-conta-aposentadoria#author
https://www.conjur.com.br/dl/decisao-trf-inss.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-13/vinculo-reconhecido-justica-trabalho-conta-aposentadoria
https://www.conjur.com.br/2022-abr-13/vinculo-reconhecido-justica-trabalho-conta-aposentadoria
https://www.conjur.com.br/2022-abr-13/vinculo-reconhecido-justica-trabalho-conta-aposentadoria
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Meia-entrada para 
professores da rede pública 
em SP é constitucional 
 
13 de abril de 2022, 9h44 
 
O Supremo Tribunal Federal 

reconheceu a constitucionalidade de lei 

do estado de São Paulo que instituiu a 

meia-entrada em estabelecimentos de 

lazer e entretenimento para professores 

e professoras das redes públicas 

estadual e municipais de ensino. 

 

Para Dias Toffoli, meia-entrada dá 

acesso a direitos consagrados pela Carta 

Magna 
Fellipe Sampaio/STF 

 

A decisão ocorreu por unanimidade, em 

sessão virtual do Plenário da corte, no 

julgamento de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada 

pelo governo de São Paulo. 

 

Entre outros pontos, o governo estadual 

alegava que a Lei estadual 10.858/2001 

teria usurpado a competência privativa 

da União para disciplinar as atividades 

econômicas, além de contrariar o 

princípio constitucional da isonomia, 

uma vez que a norma privilegiaria 

apenas parte dos professores. 

 

Após o ajuizamento da ação, no entanto, 

a redação da lei foi alterada pela Lei 

estadual 14.729/2012 e passou a 

contemplar com a meia-entrada, 

também, os profissionais de ensino das 

redes municipais de ensino. 

 

Em seu voto pela improcedência do 

pedido, o ministro Dias Toffoli verificou 

que não houve alteração substancial da 

norma e entendeu que não é o caso de 

prejudicialidade da ação. O relator 

destacou, ainda, que o STF, ao apreciar 

normas legislativas similares, assentou 

que a competência para legislar sobre 

direito econômico é concorrente entre a 

União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios. 

 

Além disso, embora a Lei federal 

12.933/2013 disponha sobre o direito à 

meia-entrada, ela contempla grupos que 

não coincidem com os da lei paulista. 

Assim, o estado de São Paulo atuou no 

exercício da competência suplementar 

prevista no artigo 24, parágrafo 2º, da 

Constituição Federal. 

 

Isonomia 

 

Em relação ao princípio da isonomia, 

Toffoli explicou que ele não veda a 

estipulação de toda e qualquer distinção, 

mas apenas das que forem 

injustificadas, desproporcionais ou sem 

propósito legítimo. 

 

No caso, o ministro destacou que a 

Constituição apresenta, como um dos 

princípios norteadores da educação, a 

valorização das pessoas dedicadas à 

atividade do ensino (artigo 206, inciso 

V) e a democratização do acesso aos 

bens culturais (artigo 215, parágrafo 3º, 

inciso IV), tendo em vista sua 

importância para a qualidade de vida 

humana. 
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"Não se pode negar a relação intrínseca 

entre educação, cultura e desporto", 

afirmou. "A concessão da meia-entrada 

para ingresso em estabelecimentos 

culturais e em eventos esportivos 

promove e incentiva, notadamente junto 

à comunidade escolar, o acesso a tais 

bens e direitos consagrados pela Carta 

Magna", apontou. 

 

Por fim, o relator ressaltou que o foco do 

legislador paulista em incrementar 

políticas públicas de educação, 

especialmente quanto ao fortalecimento 

da educação básica prestada 

diretamente por instituições públicas, é 

muito legítimo. Com informações da 

assessoria do STF. 

 

ADI 3.753 

  
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
13/stf-valida-meia-entrada-professores-
rede-publica-sp  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-abr-13/stf-valida-meia-entrada-professores-rede-publica-sp
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Nova Lei prevê assistência 
humanitária para grávidas na 
prisão 
 
13 de abril de 2022, 11h47 
 
A Lei 14.326, que prescreve tratamento 

humanitário para grávidas sob a tutela 

do Estado, entrou em vigor nesta terça-

feira (12/4). A norma inova ao prever 

tratamento livre de constrangimento e 

violência para gestantes e seus recém-

nascidos tanto no pré quanto no pós-

parto. 

 

A Lei n° 14.326 prevê tratamento 

humanizado antes, durante e após o 

parto para a gestante presa e seu bebê 

 

A Lei de Execução Penal já previa 

assistência médica à mãe e ao bebê, mas 

não incluía o caráter humanitário 

presente na nova lei. Por isso, o § 4º foi 

adicionado ao art.14 da Lei de Execução 

Penal: 

 

"§ 4º Será assegurado tratamento 

humanitário à mulher grávida 

durante os atos médico-

hospitalares preparatórios para a 

realização do parto e durante o 

trabalho de parto, bem como à 

mulher no período de puerpério, 

cabendo ao poder público 

promover a assistência integral à 

sua saúde e à do recém-nascido". 

 

A novidade foi uma iniciativa da 

senadora Zenaide Maia (PROS-RN). 

Inicialmente, o Projeto de 

Lei incluía também a proibição da 

utilização de algemas em mulheres em 

trabalho de parto. Ao passar pela 

Câmara, porém, esta parte foi retirada 

da norma, por já existir prescrição 

legal a respeito dessa questão na Lei 

13.434, de 2017.  

 

De acordo com  a Agência Senado, a 

intenção de Maia era promover a 

efetivação dos direitos das mulheres 

grávidas que estão sob a tutela do Estado 

e, a despeito de previsão legal, 

continuam sendo violados.  

 

"Diante dessa realidade, a proposta tem 

o condão de uniformizar a legislação e de 

trazer novamente à tona esse debate. 

Precisamos ver a lei cumprida e garantir 

tratamento humanitário às gestantes, 

puérperas, lactantes e mães que estão 

privadas de liberdade. Precisamos 

garantir saúde integral a elas e aos 

filhos", concluiu a senadora. 

 

Clique aqui para ler a nova lei 

 
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
13/lei-preve-assistencia-humanitaria-
gravidas-prisao  
 

Retorne ao índice 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.326-2022?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13434.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/03/16/senado-aprova-tratamento-humanitario-para-presas-em-trabalho-de-parto
https://www.conjur.com.br/dl/lei-preve-assistencia-humanitaria.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-13/lei-preve-assistencia-humanitaria-gravidas-prisao
https://www.conjur.com.br/2022-abr-13/lei-preve-assistencia-humanitaria-gravidas-prisao
https://www.conjur.com.br/2022-abr-13/lei-preve-assistencia-humanitaria-gravidas-prisao
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TCU deve enviar boletos de R$ 
2,78 mi para Janot e Dallagnol 
 
Ontem, a 2ª Câmara do TCU instaurou 
Tomada de Contas Especial para apurar 
possíveis irregularidades na Lava Jato 
no que se refere ao gasto com passagens 
e diárias. 
 
quarta-feira, 13 de abril de 2022 
 
O ex-procurador-Geral da 

República Rodrigo Janot e os ex-

chefes da Lava Jato em 

Curitiba, Deltan Dallagnol e João 

Vicente Romão, devem receber até esta 

quarta-feira, 13, boletos de R$ 2,78 

milhões. A cobrança é referente à 

reparação dos "gastos excessivos" que a 

operação trouxe aos cofres públicos 

com passagens e diárias. As 

informações são da CNN. 

 

O jornal também informou que outros 

procuradores deverão receber guias de 

pagamento. São eles: Antonio Carlos 

Welter receberá fatura no valor de R$ 

489 mil; Orlando Martello Junior, R$ 

479 mil; Januario Paludo, R$ 343 mil; 

Carlos Fernando dos Santos Lima, R$ 

308 mil; Isabel Vieira, R$ 325 mil; 

Diogo Castor, R$ 389 mil; Jerusa 

Viecili, R$ 105 mil. 

 

Em vídeo, o ex-chefe da Lava Jato se 

manifestou: "eu dediquei minha vida 

para esse caso. Vivia com a sombra da 

morte sobre a minha cabeça. Dinheiro 

da minha família eu vou ter que 

entregar para o cara que foi acusado 

com base em fartas provas de 

corrupção".  

 

TCE 

 

Ontem, a 2ª Câmara do 

TCU converteu representação do MP de 

Contas em processo de TCE - Tomada 

de Contas Especial para apurar 

possíveis irregularidades na Lava Jato 

no que se refere ao gasto com passagens 

e diárias em vez da remoção dos 

procuradores envolvidos. 

 

O caso analisado pelos ministros foram 

representações formuladas pelo 

Ministério Público de Contas e por 

parlamentares acerca de possíveis 

irregularidades na gestão 

administrativa da força-tarefa da 

operação Lava Jato, particularmente 

quanto aos valores despendidos com 

diárias, passagens e gratificações de 

desoneração de procuradores para 

atuarem com exclusividade na aludida 

operação. 

 

O MP de Contas registrou que seria 

necessário apurar o prejuízo ao erário 

decorrente do modelo adotado para a 

força-tarefa da Lava Jato, o qual 

envolveu o "pagamento constante e 

reiterado de diárias e passagens", em 

vez da remoção dos procuradores 

envolvidos. 

 

 
TCU deve enviar boletos de R$ 2,78 mi 

para Janot e Dallagnol.(Imagem: Pedro 

Ladeira | Folhapress) 

 

O relator do caso é o ministro Bruno 

Dantas, para quem ficou configurada a 

ocorrência de prejuízo ao erário. No 

voto, o relator mostrou uma tabela com 

os valores gastos em viagens da Lava 

Jato de Curitiba. Teriam sido gastos R$ 

https://www.migalhas.com.br/quentes/363769/tcu-deltan-e-janot-serao-julgados-por-gastos-exagerados-na-lava-jato
https://www.migalhas.com.br/
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1.249.240,61 com passagens e R$ 

3.646.320,22 com diárias. 

 

Para Bruno Dantas, o modelo de gestão 

escolhido "deliberadamente pela alta 

administração da PGR" adotou como 

regra a ser executada ao longo dos anos 

uma prática concebida para ser 

excepcional e limitada no tempo e no 

espaço exatamente "porque é muito 

onerosa aos cofres públicos". De acordo 

com o relator, ficaram configuradas as 

seguintes irregularidades: 

 

 falta de fundamentação 

adequada para a escolha desse 

modelo, visto que alternativas 

igualmente válidas não foram 

devidamente consideradas; 

 violação ao princípio da 

economicidade, porquanto o 

modelo escolhido mostrou-se 

mais dispendioso aos cofres 

públicos; 

 ofensas ao princípio da 

impessoalidade, tanto na opção 

pelo modelo mais benéfico e 

rentável aos participantes 

quanto na falta de critérios 

técnicos que justificassem a 

escolha de quais procuradores 

integrariam a operação. 

 

Com efeito, durante o IX Fórum 

Jurídico de Lisboa, Bruno 

Dantas falou sobre o caso ao Migalhas: 

 

Manifestação nas redes 

 

Em suas redes sociais, Deltan Dallagnol 

se pronunciou e afirmou que o caso é 

uma "resposta clara: o sistema quer 

VINGANÇA contra quem lutou contra 

a corrupção". Para o ex-chefe da Lava 

Jato, o TCU "claramente está forçando 

a mão ao tentar me responsabilizar 

pelas diárias que, novamente, NÃO 

RECEBI e NEM AUTORIZEI". 

 
 

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

/363825/tcu-deve-enviar-boletos-de-r-

2-78-mi-para-janot-e-dallagnol  

 

Retorne ao índice 
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MP denuncia delegado por 
abuso de autoridade na 
prisão de advogadas 
 
As advogadas atuavam no caso de 
suposto plágio de livro do padre 
Marcelo Rossi. Elas foram detidas sob a 
acusação de que auxiliaram a cliente na 
possível fraude. 
 
quarta-feira, 13 de abril de 2022 
 
O MP/RJ denunciou o delegado 

Maurício Demetrio, e o inspetor Celso 

de Freitas Guimarães, por abuso de 

autoridade e fraude processual por 

prenderem duas advogadas em pleno 

exercício profissional. Elas atuavam no 

caso da escritora que acusou o padre 

Marcelo Rossi de plágio no livro Ágape. 

 

 
Prisão 

 

Em 2019, ao se dirigir até a delegacia 

junto com as advogadas, a escritora do 

processo apresentou um registro da 

obra que diz ter sido plagiada pelo 

padre. No entanto, o registro foi 

considerado falso e o delegado 

determinou a prisão da mulher e das 

advogadas, acusando as três de terem 

cometido falsificação, formação de 

quadrilha, denunciação caluniosa e 

estelionato. O caso foi noticiado pelo 

Fantástico. 

Na época da prisão, maio de 2019, 

a OAB do Rio entregou nas mãos do 

então PGE uma representação por 

abuso de autoridade contra o delegado. 

Assinada pelo presidente da Seccional, 

Luciano Bandeira, e pelos principais 

representantes da Ordem, a 

representação, de caráter 

administrativa e penal, sustentava que 

a prisão das colegas em pleno exercício 

profissional foi ilegal. 

 

"Organização criminosa" 

 

Na época, Maurício Demetrio pediu a 

abertura de inquérito contra os 

signatários da petição: o presidente da 

OAB/RJ, Luciano Bandeira, e o da 

Comissão de Prerrogativas, Marcello 

Oliveira. Na peça, o delegado chamou a 

Ordem de "organização criminosa". 

 

Em julho de 2019, o juiz Paulo Roberto 

Sampaio Jangutta, da 41ª Vara 

Criminal do Rio de Janeiro, concedeu 

habeas corpus para arquivar este 

inquérito.   

 

A denúncia do Ministério Público é 

assinada pelo promotor da 1ª 

Promotoria de Justiça de Investigação 

Penal Especializada do Núcleo da 

Capital, André Luis Cardoso. Embora 

Demetrio já esteja preso acusado de 

chefiar uma organização criminosa, o 

MP/RJ entende que mantê-lo preso é 

primordial por haver "evidente risco à 

ordem pública com a liberdade do 

denunciado", uma vez que as 

testemunhas se sentiriam 

constrangidas em depor contra o 

delegado, caso ele ganhe a liberdade. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/363826/mp-denuncia-delegado-por-
abuso-de-autoridade-na-prisao-de-
advogadas  
 
Retorne ao índice  
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TRF-3: Prazos de processos 
eletrônicos voltam a correr na 
segunda, 18 
 
Atendimento presencial ao público 
externo e prazos de processos físicos 
permanecem suspensos até 29/4. 
 
quarta-feira, 13 de abril de 2022 
 
Após os sistemas do TRF da 3ª região, 

que abrange os Estados de São Paulo e 

Mato Grosso do Sul, ficarem fora do ar 

por 12 dias, por ocorrência de ataque 

cibernético que tornou indisponíveis os 

serviços, os prazos dos processos 

judiciais eletrônicos do TRF-3 e das 

seções Judiciárias voltarão a correr a 

partir da próxima segunda-feira, 18. 

 

 
Após ataque hacker, prazos de 

processos eletrônico voltam a correr na 

Justiça Federal da 3ª região.(Imagem: 

Flickr CNJ/Arte Migalhas) 

 

A determinação consta 

das portarias CATRF3R 18 e CJF3R 

520, que mantêm a suspensão dos 

prazos de feitos eletrônicos até o dia 12 

de abril de 2022. O atendimento 

presencial ao público externo e os 

prazos de processos físicos 

permanecem suspensos até 29/4. 

 

A medida leva em conta o sucesso 

no restabelecimento dos sistemas 

eletrônicos, em especial o PJe. Os 

sistemas necessários à transmissão de 

precatórios estão em fase de teste. 

 

Os atos normativos também prorrogam 

o trabalho remoto extraordinário, no 

âmbito do TRF-3 e da Justiça Federal 

de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, 

até 29 de abril. O atendimento ao 

público é realizado por meios virtuais, 

como e-mail e balcão virtual. 

 

Por fim, as portarias determinam o fim 

do regime extraordinário de plantão 

judiciário da Justiça Federal de 1ª 

instância, a partir de 12 de abril. 

 

Conforme determinação legal (Art. 62, 

da lei 5.010/66) não haverá expediente 

na Justiça Federal nos dias 13, 14 e 15 

de abril. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/363865/trf-3-prazos-de-processos-
eletronicos-voltam-a-correr-na-
segunda-18  
 
Retorne ao índice 
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Carf permite amortizar ágio 
sem provar a necessidade na 
aquisição de debêntures 
 
A questão representou a primeira 
vitória dos contribuintes sobre o 
tema na instância máxima do conselho 
 
MARIANA RIBAS 
BRASÍLIA 
13/04/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: André Corrêa/Agência Senado 

 

Após a aplicação do desempate pró-

contribuinte, a 1ª Turma da Câmara 

Superior do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf) entendeu que 

não é preciso comprovar a necessidade 

na aquisição de debêntures para que 

o ágio decorrente dela seja amortizado. 

No processo 15889.000242/200898, 

prevaleceu o entendimento de que não 

se pode questionar 

a necessidade da aquisição de um ativo. 

A questão representou a primeira vitória 

dos contribuintes sobre o 

tema na instância máxima do conselho. 

 

A emissão de debêntures é um 

instrumento de captação de 

recursos no mercado de capitais. O 

contribuinte adquiriu debêntures de 

outra empresa do mesmo grupo e 

amortizou o ágio decorrente da 

operação. No auto de infração, a 

fiscalização entendeu que não teria sido 

comprovada a necessidade da captação 

de recursos dentro do mesmo grupo 

econômico e, portanto, a despesa 

com ágio não seria dedutível do IRPJ e 

da CSLL. 

 

O voto vencedor foi da conselheira Lívia 

de Carli Germano, que abriu 

divergência. Para ela, não se pode 

questionar 

a necessidade da aquisição de um 

ativo. A julgadora argumentou que a 

fiscalização deveria ter desconsiderado 

toda a operação, acusando simulação e 

artificialidade, ou ter fundamentado a 

glosa na legislação de Distribuição 

Disfarçada de Lucros (DDL), 

que permite a glosa da despesa quando 

há a compra de um ativo de pessoa 

ligada em condições de favorecimento. 

Com isso, Germano entendeu que é 

insuficiente a fundamentação do 

lançamento fiscal. 

 

Já a relatora, conselheira Andréa Duek 

Simantob, entendeu que a 

emissão/aquisição de debêntures não 

era necessária, já que as empresas eram 

do mesmo grupo. O ágio decorrente, 

assim, não deve ser dedutível. 

 

Para Luciana Aguiar, sócia do Bocater 

Advogados, a decisão “faz parte da 

sequência de derrotas para a ‘teoria do 

propósito negocial'” no Carf. Na maioria 

dos casos de ágio, o argumento da 

fiscalização é de que não há proposito 

negocial nas operações. 

 

MARIANA RIBAS – Repórter em 

Brasília. Jornalista formada pela 

Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). Antes, estagiou no 

JOTA e na Revista Aventuras na 

História. 

Email: mariana.ribas@jota.info 
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O suposto ‘fim’ do voto de 
qualidade do Carf em 
julgamento no STF 
 
Com 5 votos a favor do desempate pró-
contribuinte, julgamento foi 
interrompido por pedido de vista de 
Nunes Marques 
 
GISELE BARRA BOSSA 
DANIELLE CALDEIRÃO SANTOS 
CASTILHO 
13/04/2022 05:14Atualizado em 
13/04/2022 às 11:15 
 
comentários 

Fachada do edifício do STF. Crédito: 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

 

É grande a expectativa pela conclusão do 

julgamento a respeito da 

constitucionalidade do tema do fim do 

voto de qualidade do Carf (Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais), 

que foi retomado e novamente 

interrompido pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) no último dia 24 de 

março. 

 

Pelas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 

6.399, 6.403 e 6.415, caberá ao STF 

decidir sobre a validade da polêmica e 

substancial alteração ao procedimento 

do contencioso administrativo fiscal em 

âmbito federal, promovida pela inclusão 

do artigo 19-E à Lei 10.522/2002 por 

meio da Lei 13.988/2020, que 

estabeleceu que, em caso de empate no 

julgamento do processo administrativo 

de determinação e exigência do crédito 

tributário, a discussão quanto à 

cobrança se resolverá favoravelmente 

ao contribuinte. 

 

Pela sistemática anterior, que ainda vige 

com relação aos processos que tratam de 

pedido de restituição e/ou 

compensação, tem-se o denominado 

“voto de qualidade”, que significa a 

resolução do empate pelo voto do 

presidente — cargo este ocupado por um 

representante da Fazenda Nacional. 

 

As discussões das ADIs centram-se 

fundamentalmente pela 

inconstitucionalidade formal da 

alteração legislativa, pautada no 

argumento da denominada 

“impertinência temática”, no sentido de 

que o tema tratado pelo dispositivo 

inserido pelo Projeto de Lei de 

Conversão nº 2 de 2020 não teria 

relação com o tema da Medida 

Provisória nº 899 de 2019, cujo 

escopo era a regulamentação da 

transação tributária. 

 

Diferentemente do voto do relator, o 

então ministro Marco Aurélio, os votos 

da sessão realizada no último dia 24 de 

março foram alinhados por não acolher 

a tese de inconstitucionalidade formal, 

com entendimento de que o conteúdo 

relacionado ao processo administrativo 

fiscal federal guarda relação com a 

temática da MP 899, norteada pelo 

estabelecimento de medidas com o 

objetivo de reduzir o contingente 

litigioso fiscal. 

 

Endereçando todos os argumentos 

relacionados à inconstitucionalidade 
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pelo aspecto formal, em seu voto o 

ministro Alexandre de Moraes justificou 

o não acolhimento destacando que o 

dispositivo não promoveu alteração do 

sistema organizacional do Carf e que o 

projeto de lei respeitou os trâmites 

estabelecidos pela Constituição Federal, 

validado pelos Poderes Legislativo e 

Executivo. 

 

Embora tenha seguido o mesmo 

entendimento, o ministro Luís Roberto 

Barroso manifestou sua posição pela 

necessidade de se reconhecer à União a 

possibilidade de questionar 

judicialmente o processo administrativo 

fiscal concluído pelo critério de 

desempate favorável ao contribuinte. A 

esse ponto, opuseram-se expressamente 

os ministros Ricardo 

Lewandowski, Edson 

Fachin e Cármen Lúcia. 

 

Os autores das ADIs também lançaram 

mão de argumentos de cunho 

econômico — estratégia essa que tem 

sido muito difundida por parte das 

argumentações fazendárias perante a 

Corte Suprema —, como se o critério de 

desempate em favor do contribuinte 

impactasse de forma direta e negativa 

em relação ao potencial arrecadatório da 

União. 

 

A esse respeito, o ministro Alexandre 

de Moraes rejeitou violação ao artigo 

113[1] do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, por 

considerar indevida a presunção de 

alteração de receita e despesa sem um 

estudo detalhado, em que se assumiria 

que o caso estaria decidido mesmo antes 

de seu julgamento e pela ausência de 

qualquer expectativa de direito com 

relação à potencial receita. 

 

A exemplo da formação de outros órgãos 

julgadores no âmbito do contencioso 

administrativo fiscal (estaduais, 

municipais e do Distrito Federal), o Carf 

é um órgão colegiado de composição 

paritária, formada por representantes 

fazendários e dos contribuintes. Diante 

disso e considerando os achados das 

investigações realizadas na 

denominada Operação Zelotes, em 

2015, muitos questionamentos surgem 

quanto à real influência negativa ao fisco 

federal pela alteração do critério de 

desempate que, inclusive, levam aos 

recorrentes questionamentos a respeito 

da pertinência do contencioso 

administrativo e da própria existência e 

autonomia do Carf. Mas o que mostram 

os dados publicamente conhecidos nesse 

sentido? 

 

Entre diversas demonstrações 

estatísticas apuradas entre 2017 e 2021, 

que inclusive foram destacadas pelo voto 

do ministro Alexandre de Moraes, os 

dados abertos do Carf[2] evidenciam que, 

em média, 80%[3] dos recursos são 

solucionados mediante votações 

unânimes, tendo alcançado seu maior 

patamar justamente no ano de início da 

vigência do critério de desempate 

favorável ao contribuinte: 88,7% dos 

recursos em 2020 foram julgados por 

unanimidade de votos dos conselheiros. 

 

Os mesmos dados estatísticos 

evidenciam ainda que, em 2020, apenas 

0,4% dos recursos foram julgados pelo 

critério de desempate favorável ao 

contribuinte — ano marcado pela 

paralisação dos julgamentos em torno 

de dois meses do início da quarentena 

imposta pela pandemia da Covid-19, 

acompanhada da limitação dos valores 

de alçada aos casos que poderiam ser 

julgados virtualmente: R$ 1 milhão 

alterado para R$ 8 milhões em agosto de 

2020, R$ 12 milhões em janeiro de 2021 

e R$ 36 milhões em março de 2021 — 

essa última limitação vigente até a 
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publicação da Portaria do Ministério da 

Economia n° 3.125, em 11 de abril de 

2022, que revogou as limitações de valor 

envolvido para o julgamento não 

presencial. 

 

Em 2021, os recursos julgados mediante 

o critério de desempate favorável ao 

contribuinte somaram 1,6% dos casos 

julgados. Já os recursos julgados 

mediante a aplicação do voto de 

qualidade representavam uma média de 

6,4% entre 2017 e 2019, reduzido a 1,9% 

no ano de 2020 e aumentado a 2,7% no 

ano de 2021. 

 

Independentemente do critério de 

desempate, os dados estatísticos 

evidenciam que apenas uma ínfima 

parcela dos recursos tem a votação de 

seu julgamento determinada dessa 

maneira. A esmagadora maioria dos 

recursos é julgada de forma unânime 

(média de 80% nos últimos cinco anos), 

sendo a segunda colocada a modalidade 

de votação por maioria — que nos 

últimos cinco anos representou a média 

de 15,5%[4] dos recursos julgados. 

 

Portanto, estatisticamente, o argumento 

de cunho econômico levantado pelos 

autores das ADIs não aparentam 

pertinência, inclusive levam à 

interpretação de que os votos de 

qualidade sempre seriam proferidos de 

forma favorável ao fisco federal. E o 

inverso também não é verdadeiro, isto é, 

presumir-se como regra que o empate de 

votos é ocasionado pelo posicionamento 

dos conselheiros representantes do 

contribuinte de forma desfavorável ao 

fisco federal. 

 

O que se viabilizou por meio da inserção 

do artigo 19-E à Lei 10.522/2002 foi a 

consagração da proteção ao contribuinte 

aos casos em que, ainda no âmbito da 

discussão administrativa, não tenha 

como se garantir a presunção de certeza 

e liquidez do crédito tributário. Nas 

palavras do ministro Lewandowski em 

seu voto, o empate no julgamento 

administrativo do lançamento tributário 

evidencia que a administração pública 

não foi capaz de comprovar a conduta do 

contribuinte — e, havendo dúvida, a 

controvérsia deveria ser solucionada de 

forma favorável ao contribuinte. 

 

Essa reflexão é reforçada em vista do 

fato de terem sido expressamente 

excepcionados os casos em que o 

contribuinte pleiteia a restituição e/ou 

compensação de direito creditório que 

entenda deter em face do fisco federal, 

ao quais o voto de qualidade permanece 

válido, na medida em que, em referidas 

situações, cabe ao contribuinte o ônus de 

provar o seu direito creditório, da 

mesma maneira em que cabe ao fisco o 

ônus da prova da pertinência do 

lançamento fiscal. 

 

Todos os aspectos dessa discussão 

também levam, invariavelmente, às 

reflexões de consideração da estrutura 

do Carf e da própria pertinência de sua 

existência. O Carf é um órgão integrante 

do Ministério da Economia e 

independente da estrutura da Receita 

Federal, o que, somado à sua formação 

paritária submetida a regras e crivo 

específicos de seleção e remuneração de 

conselheiros, garante uma atuação 

autônoma como validador do 

lançamento tributário questionado pelo 

contribuinte. 

 

O Carf também conta com um regimento 

que não somente lhe garante uma 

atuação autônoma, mas também 

possibilita a estruturação organizacional 

que, em regra, é determinada pelas 

cadeiras de conselheiros presidentes, 

ocupadas por representantes 

fazendários. A exemplo dessa 
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autonomia, observa-se o 

estabelecimento de turmas 

extraordinárias dotadas de um 

procedimento mais sumarizado, visando 

a redução da quantidade de processos 

em virtude de sua complexidade e 

valores envolvidos de menor relevância. 

 

E a organização visando à otimização de 

sua performance é uma característica da 

autonomia do Carf que nem sempre 

agrada aos contribuintes, a exemplo da 

utilização de portarias para designar a 

competência de determinadas matérias 

diversas à competência originária de 

determinadas seções julgadoras, como a 

recente Portaria CARF/ME 

12.202 de 2021[5]. Portanto, ainda que 

seja um órgão paritário, não há como se 

desconsiderar que a autonomia 

organizacional permite aos 

representantes fazendários a 

determinação de procedimentos e de 

como os julgamentos serão processados. 

 

Entretanto, mesmo diante de todas 

essas vertentes e particularidades, é 

majoritária a opinião de que a discussão 

administrativa é uma seara em que há 

espaço para que as discussões sejam 

realizadas com profundidade e 

complexidade técnica referente às 

questões tributárias, o que permite o 

saneamento de diversos aspectos que 

não só podem conduzir a uma 

significativa redução do contencioso, 

como também permite que as discussões 

e as partes estejam mais amadurecidas à 

discussão judicial, viabilizando ainda 

uma certa economia processual perante 

o Judiciário. 

 

Em específico ao capítulo dedicado às 

discussões travadas por meio das ADIs 

6.399, 6.403 e 6.415, contando com 

cinco votos favoráveis e um desfavorável 

à manutenção do critério de desempate 

pró-contribuinte, o julgamento foi 

interrompido pelo pedido de vista 

manifestado pelo ministro Nunes 

Marques, sendo esperado que a 

discussão volte à pauta do STF ainda no 

primeiro de 2022. 

 

E é nesse cenário de respeito 

institucional aos órgãos de julgamento 

administrativo e ao devido processo 

legislativo que a sociedade aguarda 

confiante o desfecho do tema na Corte 

Constitucional brasileira. 

 
[1] Art. 113. A proposição legislativa que 

crie ou altere despesa obrigatória ou 

renúncia de receita deverá ser 

acompanhada da estimativa do seu 

impacto orçamentário e financeiro. 

(Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 95, de 2016) 

 
[2] http://carf.economia.gov.br/da

dos-abertos/dadosabertos-

202203final.pdf 

 
[3] Reproduzindo os dados 

disponibilizados abertamente pelo 

CARF, temos o seguinte percentual de 

recursos julgados por votação unânime: 

(i) 71,1 % em 2017, (ii) 76,6% em 2018, 

(iii) 81,5% em 2019, (iv) 88,7% em 2020 

e (iv) 78,9% em 2021. 

 
[4] Reproduzindo os dados 

disponibilizados abertamente pelo 

CARF, temos o seguinte percentual de 

recursos julgados por votação em 

maioria: (i) 21,7 % em 2017, (ii) 16,6% 

em 2018, (iii) 13,3% em 2019, (iv) 9,1% 

em 2020 e (v) 16,9% em 2021. 

 
[5] “Estende, temporariamente, para a 

Segunda e Terceira Seções de 

Julgamento, a competência para 

processar e julgar os recursos da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais 

que versem sobre as matérias que 

especifica.” 
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Senado aprova PL da bula 
digital e revoga criação de 
rastreabilidade de remédios 
 
Proposta cria regras e determina que a 
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seja do detentor do registro 
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13/04/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Arquivo/Agência Brasil 

 

O Senado aprovou nesta terça-feira 

(12/4) o Projeto de Lei 3846/2021, 

que cria a bula digital de medicamentos. 

O relator, senador Nelsinho Trad (PSD-

MS), manteve o texto aprovado na 

Câmara, que também extingue o Sistema 

Nacional de Controle de Medicamentos 

(SNCM), previsto para ser implantado 

pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) a partir de 28 de 

abril. Em substituição ao SNCM, a 

proposta cria regras e determina que a 

responsabilidade pelo rastreamento seja 

do detentor do registro. 

 

Como foi aprovado no Senado sem 

modificações, o projeto segue para a 

sanção presidencial. 

 

De acordo com a proposta, as empresas 

deverão ter sistema que permita a 

elaboração de mapa de distribuição 

de medicamentos, com identificação 

dos quantitativos comercializados e 

distribuídos para cada lote, bem como 

dos destinatários das remessas. 

 

O texto também revoga o controle pelo 

número de série dos medicamentos e 

estabelece que ele será realizado por 

meio do sistema de identificação de 

medicamentos, com o emprego de 

tecnologias de captura, armazenamento 

e transmissão eletrônica de dados. 

 

Para Trad, as mudanças aperfeiçoam a 

rastreabilidade e não retiram atribuições 

da Anvisa. 

 

“[A rastreabilidade] Não vai acabar. Eu 

me reuni com técnicos da Anvisa, me 

reuni com o setor todo. Hoje, como é 

feita a rastreabilidade? É feita por meio 

das resoluções da diretoria 

colegiada, que estão funcionando 

muito bem, que garante as boas práticas 

de fabricação”, afirma. 

 

Em relação à bula, o projeto obriga as 

embalagens a ter código de barras 

bidimensional de leitura rápida que 

direcione a endereço virtual na rede 

mundial de computadores que dê acesso 

à bula digital do produto. A medida, no 

entanto, não desobriga a apresentação 

do informativo em formato impresso. 

Pela proposta, somente a Anvisa poderá 

definir quais medicamentos terão 

apenas um tipo de bula. 

 

FELIPE AMORIM – Repórter em 

Brasília. Cobre o Congresso Nacional. 

Antes, trabalhou nas redações do 

Correio e A Tarde, na Bahia, Folha de 

S.Paulo e Agora, em São Paulo, e no 

UOL, em Brasília. E-
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Brasil 

Setor de serviços tem queda 
de 0,2% em fevereiro, mostra 
IBGE 
 
Expectativa de consultados pelo Valor 
Data era de alta no período 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — Rio 
12/04/2022 09h28  Atualizado há 42 
minutos 

 
O volume de serviços prestados no 

país teve queda de 0,2% em fevereiro, 

em relação ao mês anterior, segundo os 

dados da Pesquisa Mensal de Serviços 

(PMS) divulgados nesta terça-feira pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 

A mediana das estimativas de 20 

consultorias e instituições financeiras 

ouvidas pelo Valor Data era de alta de 

0,7%. O intervalo das projeções ia de 

avanço de 0,3% a 1,8%. 

 

Em janeiro, o setor tinha recuado 1,8% 

(dado revisado após divulgação inicial 

de baixa de 0,1%). Com isso, a perda 

acumulada em dois meses é de 2%. 

 

Apesar do desempenho de fevereiro, os 

serviços estão, em média, 5,4% acima do 

nível pré-pandemia, em fevereiro de 

2020. Algumas atividades, no entanto, 

ainda não recuperaram o patamar do 

pré-pandemia. 

 

Na comparação com fevereiro de 2021, o 

indicador teve alta de 7,4%. No resultado 

acumulado em 12 meses até fevereiro, 

houve alta de 13%. 

 

Pelo Valor Data, a expectativa 

mediana para o resultado de fevereiro, 

perante o ano anterior, era de 8,5%, com 

intervalo entre 6,1% e 9,4%. 

 

O resultado de fevereiro é o primeiro 

após a revisão do método de ajuste 

sazonal da pesquisa, que ocorre 

periodicamente. 

 

Das cinco atividades acompanhadas 

pela pesquisa, duas tiveram queda na 

passagem entre janeiro e fevereiro: 

serviços de informação e comunicação (-

1,2%) e outros serviços (-0,9%), que 

acumularam, respectivamente, perdas 

de 4,7% e de 1,3% nos dois primeiros 

meses de 2022. 

 

Por outro lado, registraram expansão as 

atividades de transportes (2%), serviços 

profissionais, administrativos e 

complementares (1,4%) e os prestados 

às famílias (0,1%). 

 

O IBGE informou ainda que a receita 

nominal caiu 1,5% na passagem entre 

janeiro e fevereiro. Na comparação com 

fevereiro de 2021, a receita de serviços 

teve alta de 13,1%. No resultado 

acumulado em 12 meses, a alta é de 

17,2%. 

 

Em fevereiro, 13 das 27 unidades da 

federação investigadas registraram 

taxas negativas. Entre esses locais, o 

impacto mais importante veio de São 

Paulo (-0,5%), seguido por Distrito 

Federal (-3,4%) e Santa Catarina (-

2,0%). 

 

Em contrapartida, Minas Gerais (2%), 

Rio de Janeiro (0,8%) e Mato Grosso 

(6,6%) registraram os principais 

avanços em termos regionais. 

 

Segundo o gerente da Pesquisa Mensal 

de Serviços (PMS) do IBGE, Rodrigo 

Lobo, o setor de serviços passa por uma 
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acomodação nos últimos meses, após 

alta mais forte até agosto de 2021. 

 

“Das últimas seis taxas, quatro foram 

negativas (em agosto, setembro, janeiro 

e fevereiro) e duas foram positivas (em 

novembro e dezembro). Ainda que haja 

um predomínio de taxas negativas, o 

saldo desses 6 meses ficou em 0,1%, 

ligeiramente positivo e muito próximo 

da estabilidade”, diz ele, defendendo que 

o contexto é de acomodação. “Isso 

configura um setor de serviços mais 

estacionário, mostrando uma 

acomodação dos ganhos auferidos até 

agosto de 2021”, complementa. 

 

Na avaliação de Lobo, há quatro 

momentos diferentes dos serviços na 

pandemia de covid-19. O primeiro 

ocorreu de março a maio de 2020, 

quando houve acentuada (17%), e o 

segundo foi de junho a novembro de 

2020, época de rápida recuperação, com 

ganho acumulado de 15,6%. 

 

O terceiro momento, por sua vez, foi 

registrado de dezembro de 2020 a 

agosto de 2021, quando houve uma 

desaceleração, mas ainda com 

crescimento acumulado de 9,7%. Por 

fim, veio o período mais recente, de 

setembro de 2021 a fevereiro de 2022, 

no qual o gerente do IBGE aponta 

acomodação do setor. 

 

 
— Foto: José Cruz/Agência Brasil 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/12/setor-de-servicos-tem-

queda-de-02percent-em-fevereiro-
mostra-ibge.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Selic a 13,5% ganha força no 
mercado após falas de 
Campos 
 
Operadores elevam apostas em um ciclo 
de alta mais longo; taxas futuras sobem 
 
Por Felipe Saturnino — De São Paulo 
12/04/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Comentários feitos ontem pelo 

presidente do Banco Central, Roberto 

Campos Neto, foram recebidos pelo 

mercado como um sinal de que a 

autoridade pode revisar seu plano de voo 

para a política monetária, o que se 

refletiu em forte ajuste nos juros futuros. 

Como resultado, os investidores 

passaram a projetar uma taxa Selic 

ainda maior no fim do ciclo de alta, 

próxima dos 13,5%, o que significa que o 

BC acabaria por estender o processo de 

aperto. 

 

No fim da sessão regular na B3, a taxa do 

contrato de Depósito Interfinanceiro 

(DI) para janeiro de 2023 subiu de 

12,97% para 13,085%, e a do DI para 

janeiro de 2024 escalou de 12,43% para 

12,65%. Em vencimentos mais longos, a 

taxa do DI para janeiro de 2027 foi de 

11,50% para 11,635%. 

 

O economista-chefe da Apex Capital, 

Alexandre Bassoli, afirma que as falas de 

Campos abriram a possibilidade de 

reavaliação do cenário do BC, o que ficou 

evidente pelo forte avanço das taxas de 

mercado. Para Bassoli, o IPCA de março 

chancela a perspectiva de um aperto 

mais longo. “A inflação está muito 

disseminada e a tendência da inflação 

subjacente é de alta.” Se o BC encerrar as 

altas de juros em maio, o risco é de uma 

desancoragem ainda maior das 

expectativas de inflação para 2023, diz. 

 

De acordo com o último Boletim Focus 

divulgado pelo BC, de 28 de março, a 

mediana de IPCA para 2023 subiu de 

3,75% para 3,80% - acima do centro da 

meta, de 3,25%. No mercado, a inflação 

para ano que vem embutida no contrato 

de futuro de cupom de IPCA (DAP) era 

maior, de 6,38%, na sexta, segundo a 

Necton. 

 

A Apex prevê taxa básica final de 13,25%, 

com alta de 1 ponto em maio e outra de 

0,5 ponto, em junho, mas Bassoli 

pondera que “os riscos são muito 

assimétricos no sentido de ciclo mais 

longo e taxa terminal maior do que isso”. 

 

Na Claritas, a avaliação é que o BC segue 

dando argumentos contudentes para 

parar o aperto em maio, mas a 

deterioração do quadro inflacionário 

deve fazer a autoridade monetária 

buscar um juro maior que 12,75%. 

 

“Estamos confortáveis com uma 

previsão de Selic de 13,25% porque 

achamos que o Copom ainda ressalta 

que fez um ajuste grande da taxa e, além 

disso, o horizonte é só 2023 e, depois, 

2024, ou seja, o BC não está reagindo à 

inflação corrente”, diz a economista-

chefe, Marcela Rocha. De acordo com 

ela, Campos indicou que o BC tem 

consciência de que a inflação está 

espalhada além de serviços, atingindo 

bens industriais e salários. “Esses 

fatores continuam enviesados para 

cima, indicando que o movimento de 

inflação é muito mais generalizado do 

que apenas a alta de combustíveis”, diz. 
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Na leitura de Vitor Martello, economista 

da Parcitas Investimentos, a 

manutenção de núcleos de inflação 

(medidas que desprezam itens voláteis, 

como alimentos e energia) em 

patamares elevados além de junho 

justificariam apertos acima dos 13,25% 

projetados pela gestora. 

 

“Para uma inflação menos pressionada, 

o câmbio é uma variável bastante 

importante. O bom desempenho do real 

no início do ano mostra que o canal de 

transmissão da política monetária para a 

moeda está funcionando”, avalia o 

economista. 

 

Ele projeta que o dólar encerrará o ano a 

R$ 4,80, contribuindo com um IPCA de 

6,6% em 2022 e de 3,5% em 2023. “Acho 

que o Focus ainda não incorporou essa 

força do câmbio”, afirma. O dólar 

comercial prosseguiu ontem em sua 

trajetória de queda, com recuou de 

0,41%, negociado a R$ 4,6899 no 

fechamento do pregão. A moeda já cai 

16% no acumulado de 2022. 

 

Prevendo aperto ainda maior do que os 

pares está o economista-chefe do MUFG 

Brasil, Carlos Pedroso, que ressalta que 

as projeções de inflação para 2023 não 

se estabilizaram. Isso significa, avalia 

ele, que os fatores caminham “na direção 

de uma Selic no final de ciclo mais 

elevada do que o BC tinha indicado nos 

comunicados oficiais”. O cenário para 

política monetária do banco contempla 

aumento de juros para 13,50% ao fim do 

ciclo, em junho. 

 

“As expectativas para 2023 em diante 

são cruciais para averiguar se a inflação 

está dentro da meta almejada. 

Deterioração adicional pode redundar 

em aperto ainda mais forte”, 

completa. (Colaborou Igor Sodré) 

 

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

ia/2022/04/12/selic-a-135-ganha-

forca-no-mercado-apos-falas-de-

campos.ghtml  
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Finanças 

Banco Central procura conter 
reação à alta do IPCA 
 
Todo o discurso de Roberto Campos foi 
desenhado para reconhecer que o IPCA 
foi mais alto 
 
Por Alex Ribeiro — De São Paulo 
12/04/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 
O presidente do Banco Central, Roberto 

Campos Neto, temperou ontem as suas 

preocupações com a forte alta da 

inflação de março, procurando conter a 

reação do mercado à divulgação do 

Índice de Preços ao Consumidor (IPCA). 

Campos chegou a dizer que o índice 

representa uma “pequena” surpresa, 

embora logo adiante ele tenha 

emendado que o BC precisa analisar 

melhor o dado para fazer uma 

comunicação sobre as suas conclusões. 

 

O mercado financeiro acompanhou 

ontem a “live” com Campos, promovida 

por Arko Advice e Traders Clube (TC), 

em busca de sinais sobre uma possível 

extensão do ciclo de aperto monetário, 

depois de uma alta de 1,62% do IPCA em 

março. 

 

O presidente do BC vinha afirmando que 

vê como mais provável um movimento 

final de alta de juros em maio, dos atuais 

11,75% para 12,75% ao ano. Ontem, ele 

deixou de repetir a mensagem. Mas essa 

ausência, aparentemente, não significa 

que ele vai apertar mais. Ele já havia 

deixado de repetir a sinalização num 

pronunciamento na quinta passada, 

antes de sair o IPCA. 

O presidente do BC procurou atenuar, 

em vários momentos, a má notícia. Disse 

que a autoridade monetária já vinha 

chamando a atenção para o fato de que 

os aumentos de preços pela Petrobras 

estavam sendo repassados de forma 

mais acelerada para as bombas de 

combustíveis, embora no final essa 

transmissão tenha ocorrido numa 

velocidade ainda maior. Segundo ele, 

esse repasse mais rápido num mês 

significa que, no período seguinte, 

haverá uma compensação. 

 

Campos também disse que outros 

países, além do Brasil, tiveram surpresas 

na inflação mais recente. E destacou o 

papel que a recente queda do dólar 

poderá ter para evitar impactos na 

inflação da alta dos preços 

internacionais de alimentos e metais. 

 

Segundo ele, o câmbio mais valorizado 

não está completamente nas contas do 

mercado financeiro, já que muitos 

analistas ainda trabalham com dólar 

entre R$ 5,25 a R$ 5,35. “Quando olho 

um pouco as estimativas que recebo do 

mercado de inflação, algumas pessoas já 

colocaram o câmbio todo na conta, 

outras ainda não”, disse. 

 

Campos se disse ainda confortável com a 

apreciação do real, dizendo que ela não 

demanda intervenções do BC. Pelo 

contrário, sinalizou que poderá vender 

dólares ao mercado se houver impactos 

da retirada de estímulos nos Estados 

Unidos. 

 

Algumas coisas negativas merecem 

atenção. Ele citou, pela primeira vez, a 

alta dos salários. “Talvez alguma coisa 

de salário que a gente começa a ver, que 

tem sido mais no curto prazo.” Também 

falou dos altos núcleos de inflação e da 

surpresa nos preços de vestuário e 

alimentação fora de casa. 
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Mas, no geral, foi bastante cuidadoso em 

evitar conclusões definitivas, alegando 

mais de uma vez que é preciso avaliar 

com cuidado os dados. Também voltou a 

afirmar que a alta de juros feita desde o 

ano passado ainda não teve tempo para 

se transmitir na economia. Ou seja, todo 

o discurso de Campos foi desenhado 

para reconhecer que o IPCA foi mais 

alto, mas que não está decidido se será 

preciso uma resposta adicional de 

política monetária. 

  

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

ia/2022/04/12/autoridade-procura-

conter-reacao-a-alta-do-ipca.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Mitre: Vendas líquidas somam 
R$ 154 milhões, alta de 85%, 
no 1º trimestre 
 
Os distratos totais do trimestre 
somaram R$ 26,542 milhões, uma 
retração de 4,9% em comparação com 
igual período de 2021 
 
Por Valor — São Paulo 
12/04/2022 09h33  Atualizado há 59 
minutos 

 
A Mitre Realty registrou vendas 

líquidas de R$ 153,5 milhões no 

primeiro trimestre de 2022, aumento de 

85,3% quando comparado aos R$ 82,8 

milhões do mesmo período de 2021, 

segundo prévia operacional divulgada 

pela companhia. 

 

Os distratos totais do trimestre 

somaram R$ 26,542 milhões, uma 

retração de 4,9% em comparação com 

igual período de 2021. 

 

Segundo a companhia, os distratos se 

mantiveram em níveis “extremamente 

saudáveis” e representaram 1,5% do 

total da carteira de recebíveis, redução 

de 0,4 p.p. em relação ao trimestre 

anterior. 

 

A Mitre ressaltou que o 

empreendimento Raízes Guilhermina-

Esperança está em repasse e não 

apresentou reflexo significativo no 

volume de distratos. De um total de 316 

unidades no empreendimento, foram 

distratadas no financiamento apenas 15 

unidades durante o processo de repasse, 

das quais 27% já foram revendidas, com 

um prazo médio de revenda de 24 dias. 

Também no primeiro trimestre, a 

companhia registrou avanço nas vendas 

do Haus Mitre Jardins, atingindo 54,5% 

em volume geral de vendas (VGV) 

vendido, marcando sua estreia no 

segmento de alta renda, “linha que deve 

se consolidar dentro da companhia nos 

próximos anos”, diz a nota. 

 

Ao fim do primeiro trimestre, a empresa 

registrou 71,9% do portfólio vendido. O 

estoque da companhia é composto de 

projetos recentes e 75,2% das unidades 

em estoque são provenientes de 

produtos lançados em 2021. 

 

O índice de vendas sobre oferta foi de 

11,6%, redução de 5,2 p.p em 

comparação ao mesmo período de 2021 

e 7,6 p.p. em comparação ao trimestre 

anterior, ambas são consequência da 

ausência de lançamentos no trimestre, 

além do incremento de estoque em 

função do R$ 1,1 bilhão em VGV lançado 

no último trimestre de 2021. 

 

 
Mitre Realty: Ao fim do primeiro 

trimestre, a empresa registrou 71,9% do 

portfólio vendido — Foto: Reprodução 

Facebook 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/12/mitre-vendas-liquidas-
somam-r-154-milhoes-alta-de-
85percent-no-1o-trimestre.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/12/mitre-vendas-liquidas-somam-r-154-milhoes-alta-de-85percent-no-1o-trimestre.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/12/mitre-vendas-liquidas-somam-r-154-milhoes-alta-de-85percent-no-1o-trimestre.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/12/mitre-vendas-liquidas-somam-r-154-milhoes-alta-de-85percent-no-1o-trimestre.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/12/mitre-vendas-liquidas-somam-r-154-milhoes-alta-de-85percent-no-1o-trimestre.ghtml
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Legislação 

Judiciário paulista garante 
créditos de ICMS a 
contribuintes 
 
Decisões impedem Fazenda de São 
Paulo de usar valores para abater 
dívidas de contribuintes 
 
Por Arthur Rosa — De São Paulo 
12/04/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Advogado João André Buttini de 

Moraes: portaria traz uma 

condicionante ilegal — Foto: Divulgação 

 

Empresas têm obtido 

na Justiça decisões para impedir 

a Fazenda de São Paulo de 

usar créditos do ICMS-

ST (substituição tributária), 

reconhecidos em processos 

administrativos, para 

abater dívidas. A medida está prevista 

em portaria que, de acordo com 

os julgadores, não poderia 

restringir direito instituído e 

assegurado por lei. 

 

A Portaria CAT nº 42, de 2018, veda 

a utilização de valor a ressarcir 

ao contribuinte que “tiver débito 

fiscal relativo ao imposto, inclusive se 

objeto de parcelamento” (parágrafo 1º 

do artigo 20). Esse crédito é gerado 

quando o valor de venda de um produto 

é menor do que o previsto - na 

substituição tributária, um contribuinte 

da cadeia produtiva recolhe o ICMS para 

os demais com base em uma estimativa. 

 

Essa restituição já foi considerada 

constitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF). Depois do julgamento, 

realizado em 2016 (RE 593849), São 

Paulo seguiu os passos de outros 

Estados - como Rio Grande do Sul e 

Minas Gerais - e instituiu o Regime 

Optativo de Tributação (ROT). 

 

Nessa modalidade, o contribuinte 

renuncia ao direito de pedir 

ressarcimento quando vender a 

mercadoria para o consumidor final por 

valor menor do que o presumido. O 

Estado, por sua vez, fica impedido de 

exigir adicional se a empresa vender o 

produto por preço superior. 

 

Na Justiça, porém, contribuintes tentam 

evitar esse encontro de contas 

estabelecido pela portaria paulista. Uma 

das decisões beneficia uma atacadista e 

varejista de produtos de perfumaria, 

bebidas, cigarros e alimentos, que teve 

crédito, referente ao período de abril de 

2016 a dezembro de 2018, utilizado para 

pagar débito - inscrito em parcelamento 

em andamento. 

 

Na sentença, o juiz Olavo Sá Pereira da 

Silva, da 2ª Vara da Fazenda Pública de 

Osasco (SP), afirma que “a Portaria CAT 

42/2018, ao vedar a utilização do valor a 

ressarcir, viola a norma constitucional 

que confere preferência e prontidão à 

devolução do imposto antecipado 

quando verificada a existência de débito 
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tributário pelo contribuinte” (processo 

nº 1030435-54.2021.8.26.0405). 

 

Em outra decisão, obtida por uma 

distribuidora de cosméticos, com débito 

inscrito em dívida ativa (sem garantia) a 

juíza Bruna Carrafa Bessa Levis, da Vara 

da Fazenda Pública da Comarca de 

Jundiaí, diz que a portaria “excedeu o 

poder regulamentar a si delegado, ao 

fixar condicionante, ao ressarcimento de 

ICMS recolhido em substituição 

tributária, não prevista na legislação de 

regência, qual seja, Lei Kandir e Lei 

Estadual nº 6.374/89” (processo nº 

1014945-86.2021.8.26.0309). 

 

Advogado desses contribuintes, João 

André Buttini de Moraes, sócio do 

Buttini Moraes Advogados, afirma que a 

portaria traz uma condicionante ilegal e 

que não há nada na legislação que 

impeça o exercício do direito ao 

ressarcimento de ICMS-ST. “Essas 

decisões mostram que o Poder 

Judiciário está atento aos abusos 

perpetrados pelo Fisco estadual, que 

tem cada vez mais se esmerado na 

especialidade de mitigar os direitos dos 

contribuintes”, diz o advogado. 

 

André Menon, sócio do Machado Meyer 

Advogados, lembra que a portaria traz 

exceções. Impede a aplicação da medida 

em caso de débito inscrito na dívida 

ativa e ajuizado, com garantia. Mas, 

acrescenta, não trata de parcelamento, o 

que “é uma ofensa ao próprio CTN 

[Código Tributário Nacional]”. “O artigo 

151 deixa claro que parcelamento 

suspende a exigibilidade do crédito 

tributário.” 

 

Duas portarias posteriores - nº 79, de 

2021, e nº 4, editada neste ano - 

suspenderam a aplicação do artigo 20. 

Pela última norma, o dispositivo voltará 

a valer apenas em setembro. Mas, de 

acordo com advogados, a fiscalização 

continua exigindo regularidade fiscal 

para a liberação dos créditos do ICMS-

ST. 

 

Em nota, a Secretaria da Fazenda e 

Planejamento de São Paulo afirma que 

as decisões judiciais se referem ao 

ICMS-ST dos períodos de 2016 a 2018 e 

que houve mudança na legislação 

relativamente ao ICMS-ST. Atualmente, 

acrescenta, “está previsto na legislação o 

desconto do complemento para o 

ressarcimento”. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/04/12/judiciario-paulista-
garante-creditos-de-icms-a-
contribuintes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Inflação nos EUA sobe para 
8,5% em 12 meses, maior 
patamar desde 1981 
 
Alta da gasolina respondeu por metade 
da variação nos preços 
 
Bloomberg 
12/04/2022 - 10:06 / Atualizado em 
12/04/2022 - 10:52 
 

Altos custos do gás ligados ao conflito na 

Ucrânia ameaçam manter a inflação nos 

EUA elevada por mais tempo Foto: 

Reuters 

 

NOVA YORK — A inflação ao 

consumidor nos EUA subiu para 8,5% 

nos 12 meses encerrados em março, o 

maior patamar desde 1981. A alta foi 

puxada principalmente pela disparada 

no preço dos combustíveis, com a 

gasolina respondendo por quase metade 

da inflação. 

 

No mês de março, os preços subiram em 

média 1,2%, a maior alta desde 2005. A 

gasolina disparou 18,3% e o custo da 

energia teve alta de 11%. A subida dos 

alimentos foi de 1%. 

 

A cotação do petróleo mudou de 

patamar após a invasão da Ucrânia pela 

Rússia, pressionando os custos de 

combustíveis no mundo todo. 

 

O resultado da inflação americana veio 

ligeiramente acima do previsto por 

analistas, que projetavam uma variação 

de 8,4%, e bem superior aos 7,9% de 

variação anual registrada em fevereiro. 

 

A leitura do IPC de março representa o 

que muitos economistas esperam ser o 

teto do atual período inflacionário, pois 

captura o impacto do aumento dos 

preços de alimentos e energia após a 

invasão russa da Ucrânia. 

 

Embora o Fed esteja adotando uma 

política mais dura, a inflação não deve 

recuar tão cedo para a meta de 2% do 

banco central, especialmente 

considerando a guerra, o aumento de 

casos de Covid-19 na China e o aumento 

da demanda por serviços, como viagens. 

 

Ao mesmo tempo, cresce o risco de que 

a inflação leve a economia a uma 

recessão. Um coro crescente de 

economistas espera que a atividade 

econômica se contraia à medida que os 

gastos do consumidor diminuem em 

resposta ao aumento dos preços ou 

porque o Federal Reserve vai corrigir 

demais sua política monetária em seu 

esforço de recuperação. No entanto, a 

maioria ainda espera que a economia 

cresça. 

 

Principais preços 
 
Excluindo os componentes voláteis de 

alimentos e energia, os chamados 

núcleos de preços aumentaram 0,3% em 

relação ao mês anterior e 6,5% em 

relação ao ano anterior, ambos abaixo 

do projetado e devido em grande parte à 

maior queda nos preços de veículos 

usados desde 1969. 

 

Os números são “uma pausa bem-vinda 

dos aumentos centrais aquecidos nos 

últimos tempos, e os custos dos 

combustíveis parecem diminuir em 

https://oglobo.globo.com/mundo/putin-diz-ter-objetivos-nobres-de-proteger-regioes-separatistas-da-ucrania-2-25471918
https://oglobo.globo.com/mundo/putin-diz-ter-objetivos-nobres-de-proteger-regioes-separatistas-da-ucrania-2-25471918
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/com-alta-da-gasolina-da-comida-inflacao-nos-eua-vai-79-renova-recorde-de-40-anos-25426795
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resposta à recente retração nos preços 

do petróleo”, disse Sal Guatieri, 

economista sênior da BMO Capital 

Markets, em nota. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/in
flacao-nos-eua-sobe-para-85-em-12-
meses-maior-patamar-desde-1981-1-
25471985  
 

Retorne ao índice 
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12 

 

 
 
Economia 

Comitê recomenda aprovação 
de José Mauro Coelho, 
indicado por Bolsonaro para 
presidência da Petrobras 
 
Assembleia de acionistas em que será 
votada a indicação acontecerá nesta 
quarta 
 
O Globo 
12/04/2022 - 09:35 / Atualizado em 
12/04/2022 - 10:55 
 

José Mauro Ferreira Coelho: ex-

secretário do MME foi indicado pelo 

governo para comandar a Petrobras 

Foto: Jefferson Rudy / Agência 

Senado/7-10-2019 

 

RIO - O Comitê de Pessoas da Petrobras, 

que analisa os indicados para o Conselho 

de Administração da companhia, 

recomendou que a assembleia de 

acionistas aprove o nome de José Mauro 

Ferreira Coelho para a presidência da 

empresa. O comitê avalia que ele 

"preenche os requisitos necessários" 

para o cargo. A assembleia será realizada 

nesta quarta-feira. 

 

José Mauro foi secretário de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis do 

Ministério de Minas e Energia (MME) e 

vai substituir o atual presidente da 

Petrobras, Joaquim Silva e 

Luna, demitido pelo presidente Jair 

Bolsonaro devido à insatisfação com o 

aumento dos combustíveis. 

 

O nome de José Mauro foi a solução 

costurada em 24 horas pelo governo, 

após a trapalhada envolvendo as 

indicações de Adriano Pires e de Rodolfo 

Landim para os cargos de presidente da 

Petrobras e presidente do Conselho da 

companhia, respectivamente.  

 

Ambos seriam barrados pelo Comitê de 

Pessoas, segundo fontes a par das 

análises, devido a conflitos de interesse 

e acabaram desistindo. Pires é consultor 

e presta serviços para empresas que são 

concorrentes da estatal e também para 

algumas que têm discussões legais em 

curso com a empresa. 

 

Landim, que também é presidente do 

Flamengo, tem relações com o 

empresário baiano Carlos Suarez, dono 

de empresas de gás, que discute 

negócios com a Petrobras na Justiça. Ele 

também é alvo de denúncia do 

Ministério Público Federal por já ter 

comandado uma gestora que deu 

prejuízo a fundos de pensão de estatais. 

 

A ata em que consta a decisão do Comitê 

de Pessoas se refere a uma reunião 

realizada na segunda-feira. Na mesma 

ocasião, foi avaliada a indicação de 

Eduardo Karrer para o Conselho da 

Petrobras. O comitê também considerou 

que ele "preenche os requisitos 

necessários" para o cargo. 

 

Karrer já trabalhou em empresas do 

setor e foi executivo do grupo X, de Eike 

Batista. 

 

 

 

 

 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/conheca-novo-presidente-da-petrobras-jose-mauro-coelho-1-25465430
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/conheca-novo-presidente-da-petrobras-jose-mauro-coelho-1-25465430
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/e-ruim-ver-biografia-rasgada-de-forma-nao-responsavel-diz-silva-luna-demitido-da-petrobras-1-25458167
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/e-ruim-ver-biografia-rasgada-de-forma-nao-responsavel-diz-silva-luna-demitido-da-petrobras-1-25458167
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/petrobras-como-governo-costurou-uma-solucao-tecnica-em-24-horas-para-trocar-cupula-da-estatal-1-25465675
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/petrobras-como-governo-costurou-uma-solucao-tecnica-em-24-horas-para-trocar-cupula-da-estatal-1-25465675
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/adriano-pires-desiste-de-ocupar-presidencia-da-petrobras.html
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/na-petrobras-landim-tera-que-decidir-sobre-acordo-bilionario-com-empresa-do-amigo-suarez.html
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/na-petrobras-landim-tera-que-decidir-sobre-acordo-bilionario-com-empresa-do-amigo-suarez.html
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/governo-prepara-indicacao-do-presidente-do-flamengo-para-comandar-conselho-da-petrobras.html
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/governo-prepara-indicacao-do-presidente-do-flamengo-para-comandar-conselho-da-petrobras.html
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/saiba-quem-serao-os-novos-conselheiros-da-petrobras-25453022
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/saiba-quem-serao-os-novos-conselheiros-da-petrobras-25453022
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https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/comite-recomenda-aprovacao-
de-jose-mauro-coelho-indicado-por-
bolsonaro-para-presidencia-da-
petrobras-25471959  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

À revelia do Mercosul, Brasil 
quer novo corte de imposto 
de importação 
 
Ideia é reduzir em mais 10% a alíquota 
sobre produtos comprados de países 
que não fazem parte do bloco 
comercial; equipe econômica defende 
redução permanente de tarifas 

 
Lorenna Rodrigues, O Estado de 
S.Paulo 
12 de abril de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA - O governo brasileiro estuda 

uma nova redução nas taxas 

de importação cobradas pelo País sem 

ter o aval do Mercosul. Segundo 

o Estadão/Broadcast apurou, a ideia é 

cortar em mais 10% as alíquotas 

do Imposto de Importação de 

grande parte dos produtos 

comercializados com países de fora do 

bloco. 

 

Em novembro do ano passado, os 

ministérios da Economia e das Relações 

Exteriores anunciaram a redução em 

10% das alíquotas de 87% da pauta 

comercial, mantendo de fora bens como 

automóveis e sucroalcooleiros, que já 

têm um tratamento diferenciado pelo 

bloco. Um novo corte do mesmo 

montante e com as mesmas exceções 

está em estudo. 

 

Pelas regras do Mercosul, a Tarifa 

Externa Comum (TEC) cobrada na 

compra de produtos de fora do bloco só 

pode ser alterada em comum acordo 

pelos quatro países do bloco 

– Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Assim como no ano passado, no entanto, 

o governo brasileiro deve recorrer a um 

dispositivo que permite a adoção de 

medidas voltadas à “proteção da vida e 

da saúde das pessoas”. 

 

Governo brasileiro quer aplicar novo 

corte de 10% no imposto de importação 

de parte dos produtos comercializados 

com países de fora do Mercosul  Foto: 

Werther Santana/Estadão 

 

Em novembro, o governo brasileiro 

afirmou que, com a pandemia 

do coronavírus, houve alta de preços que 

poderia ser minimizada com um 

“choque de importação”. Agora, com os 

preços aumentando ainda mais, 

especialmente em meio ao conflito no 

Leste Europeu, uma nova redução 

temporária nas tarifas alegando a 

necessidade de combater a inflação está 

no radar. A diminuição anunciada no 

ano passado vale até o fim deste ano. 

 

Ao atingir quase toda a pauta de 

importação do País, o corte é mais amplo 

do que o já anunciado pelo Ministério da 

Economia em março no Imposto de 

Importação de etanol e de seis produtos 

com peso na inflação: café, margarina, 

queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. 

 

Na semana passada, o ministro Paulo 

Guedes afirmou que uma diminuição na 

alíquota de 12 produtos com impacto na 

inflação poderia ser anunciada. Essas 

reduções pontuais são feitas dentro das 

normas do Mercosul, que permite que o 

Brasil reduza tributos sobre a 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/importacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mercosul-mercado-comum-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-das-relacoes-exteriores
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-das-relacoes-exteriores
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/argentina-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paraguai-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/uruguai-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/etanol
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-guedes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-guedes
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importação de até 100 itens sem ter de 

negociar com outros países. Já o corte 

mais abrangente na tarifa externa 

comum do bloco só pode ser feito com o 

aval dos outros sócios ou lançando mão 

de alternativas previstas em lei, como a 

adotada pelo Brasil para justificar a 

redução de novembro. 

 

Para o ex-secretário de Comércio 

Exterior e consultor da BMJ Welber 

Barral, a medida terá pouco impacto no 

comércio, já que se trata de uma redução 

pequena, mas que amplia a diferença 

entre a tarifa do Brasil e a do Mercosul, 

o que pode levar inclusive a 

questionamentos jurídicos sobre a 

validade da redução. “Acaba distorcendo 

a tarifa externa comum. Pode haver 

controvérsia no tribunal do Mercosul e 

até mesmo a indústria brasileira se 

sentir afetada pela norma, que não foi 

acordada no âmbito do bloco”, afirmou. 

 

Procuradas, a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) e a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo 

(Fiesp) não se manifestaram. 

 

Mudança de foco 
 
Desde que o presidente Jair 

Bolsonaro assumiu, Guedes tem deixado 

claro a intenção de cortar a tarifa comum 

do Mercosul de forma permanente. No 

início de 2021, ele chegou a dizer a 

empresários que gostaria de reduzir em 

20% a TEC ainda naquele ano. 

 

A tentativa do ministro enfrentou forte 

resistência dos argentinos – que 

propunham um corte de 10% –, apesar 

do apoio inicial do Uruguai. Mas, no 

decorrer do ano, a situação se inverteu. 

Os brasileiros conseguiram chegar a um 

acordo com os argentinos depois de 

reduzirem o tamanho do corte 

pretendido e o número de produtos 

atingidos. 

 

Mas os uruguaios passaram a 

condicionar o apoio a uma flexibilização 

de outra regra do Mercosul: a que proíbe 

a negociação de acordos bilaterais, ou 

seja, sem a participação de todos os 

países do bloco. O Brasil é favorável, 

enquanto a Argentina é contrária à 

flexibilização da regra. 

 

Tarifa 
 
Como países membros do Mercosul, 

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai 

devem cobrar a mesma tarifa na 

importação de produtos de fora do bloco 

– a chamada Tarifa Externa Comum 

(TEC). A alíquota comum é aplicada na 

maioria das importações, com algumas 

exceções acordadas com o bloco, como 

as compras no setor automotivo, 

brinquedos e bens de informática e 

capital. A TEC aplicada varia de acordo 

com o produto importado e é, em média, 

de cerca de 10%. 

 

Negociações 
 
Desde que assumiu, em 2019, o ministro 

da Economia, Paulo Guedes, defende 

uma redução da TEC como forma de 

abrir o mercado brasileiro e integrar a 

produção interna a outras cadeias 

produtivas. Essa redução, no entanto, só 

pode ser feita de forma permanente com 

a concordância dos demais  integrantes 

do Mercosul. A ideia, porém, enfrenta a 

resistência da Argentina e do Uruguai. 

 

Redução 
 
Sem chegar a um acordo, o Brasil 

reduziu, sozinho, as tarifas cobradas na 

importação até o fim deste ano. Um 

primeiro corte foi anunciado no fim do 

ano passado, de 10%, para praticamente 

todas as alíquotas. Para isso, o País 

recorreu a um dispositivo que permite a 

adoção de medidas unilaterais voltadas 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/cni-confederacao-nacional-da-industria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cni-confederacao-nacional-da-industria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fiesp-federacao-das-industrias-do-estado-de-sao-paulo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fiesp-federacao-das-industrias-do-estado-de-sao-paulo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fiesp-federacao-das-industrias-do-estado-de-sao-paulo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
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à “proteção da vida e da saúde das 

pessoas”. 

 

Segundo corte 
 
Um novo corte linear de 10% está em 

estudo e deve ser anunciado para vigorar 

também até o fim do ano. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,revelia-mercosul-brasil-novo-
corte-imposto-
importacao,70004036200  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Volume de serviços prestados 
cai 0,2% em fevereiro ante 
janeiro 
 
Em relação a fevereiro do ano anterior, 
houve alta de 7,4%, já descontado o 
efeito da inflação 

 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
12 de abril de 2022 | 09h13 
Atualizado 12 de abril de 2022 | 09h36 
 
RIO - O volume de serviços prestados 

caiu 0,2% em fevereiro ante janeiro, na 

série com ajuste sazonal, segundo os 

dados da Pesquisa Mensal de Serviços, 

informou nesta terça-feira, 12, 

o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). No primeiro 

mês de 2022 ante dezembro de 2021, o 

resultado do indicador foi revisto de -

0,1% para -1,8%. 

 

O resultado de fevereiro ficou abaixo do 

piso das estimativas dos analistas 

ouvidos pelo Estadão/Broadcast, que 

previam uma alta entre 0,3% a 1,8%, 

com mediana positiva de 0,7%. 

 

Em relação a fevereiro do ano anterior, 

houve elevação de 7,4% nesta leitura, já 

descontado o efeito da inflação. Nesta 

comparação, as previsões eram de uma 

elevação de 6,1% a 13,0%, com mediana 

positiva de 8,5%. 

Garçom recolhe gorjeta; IBGE 

divulgou resultado do setor de serviços 

em fevereiro Foto: PAULO 

PINTO/ESTADÃO 

 

A taxa acumulada no ano - que tem como 

base de comparação o mesmo período 

do ano anterior - foi de alta de 8,4%. Em 

12 meses, os serviços acumulam avanço 

de 13%. 

 

A receita bruta nominal do setor de 

serviços caiu 1,5% em fevereiro ante 

janeiro. Na comparação com fevereiro 

de 2021, houve avanço de 13,1% na 

receita nominal. 

 

Queda em 2 de 5 setores 
 
Duas das cinco áreas acompanhadas 

pelo IBGE tiverm queda em fevereiro em 

relação a janeiro: serviços de 

informação e comunicação (-1,2%) 

e outros serviços (-0,9%), que 

acumularam, respectivamente, perdas 

de 4,7% e de 1,3% nos dois primeiros 

meses de 2022.  

 

Por outro 

lado, transportes (2%), serviços 

profissionais, administrativos e 

complementares (1,4%) e 

os prestados às famílias (0,1%) 

avançaram no mês, com os dois 

primeiros registrando o quarto 

resultado positivo consecutivo. 

 

O setor de serviços prestados às famílias 

apresentou estabilidade após ter 

interrompido, em janeiro de 2022 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/setor-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
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(queda de 1%), uma sequência de nove 

taxas positivas - período em que cresceu 

que 59,8%. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,setor-servicos-
fevereiro,70004036485  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Guedes recicla promessas 
para 2º mandato e fala em 
combate rápido à inflação 
 
Corte de tributos sobre empresas e 
Carteira Verde e Amarela estão nos 
planos econômicos do ministro 
 

11.abr.2022 às 21h56 
Idiana Tomazelli 
BRASÍLIA 
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

disse nesta segunda-feira (11) que o 

Brasil fará um combate rápido e efetivo 

à inflação, que teve em março a maior 

variação para o mês em 28 anos. Em 12 

meses, o índice acumula uma alta de 

11,30%. 

 

Em evento de comemoração aos 69 anos 

da Acim (Associação Comercial e 

Empresarial de Maringá), o ministro 

também lançou promessas do que 

seriam medidas econômicas em um 

eventual segundo mandato de Jair 

Bolsonaro (PL) como presidente da 

República. 

 

Guedes citou a redução de tributos para 

empresas e o lançamento da Carteira 

Verde e Amarela, proposta que integrou 

o programa de governo em 2018, mas 

nunca saiu do papel por resistências 

políticas. A modalidade permitiria 

contratar trabalhadores pagando menos 

encargos. 

 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

em cerimônia no Banco do Brasil 

- Adriano Machado - 

7.abr.2022/Reuters 

 

Antes de anunciar possíveis pilares da 

campanha, Guedes demonstrou 

confiança no trabalho do BC para 

combater a inflação, apesar de 

constantes revisões de projeções por 

analistas do mercado, cada vez mais 

pessimistas com o ritmo de alta de 

preços. 

 

A inflação tem sido vista pela ala política 

do governo como um fator negativo para 

a campanha do presidente à reeleição 

neste ano. 

 

Segundo o ministro, a autoridade 

monetária "já colocou o juro no lugar", e 

a taxa básica está até "relativamente 

elevada" em termos reais. "O Brasil fará 

um dos combates mais efetivos e mais 

rápidos [à inflação]. Nós confiamos 

nisso", disse. 

 

Com a escalada da inflação, a Selic saiu 

do piso histórico de 2% ao ano e hoje 

está em 11,75%, mas o mercado já vê a 

taxa próxima dos 14%, embora o 

patamar não seja consenso. 

 

A percepção de um aperto mais drástico 

cresceu após o presidente do BC, 

Roberto Campos Neto, dizer, também 

nesta segunda, que a inflação no Brasil 

está "muito alta" e que o IPCA (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/idiana-tomazelli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/paulo-guedes/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/bc-sinaliza-possibilidade-de-alta-mais-forte-dos-juros-para-segurar-inflacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/bc-sinaliza-possibilidade-de-alta-mais-forte-dos-juros-para-segurar-inflacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-e-a-maior-para-marco-em-28-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-e-a-maior-para-marco-em-28-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/carteira-verde-e-amarela-entra-na-lista-de-mps-fracassadas-que-planalto-quer-reeditar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/carteira-verde-e-amarela-entra-na-lista-de-mps-fracassadas-que-planalto-quer-reeditar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/projecoes-para-inflacao-em-2022-e-2023-tem-altas-fortes-mostra-focus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/projecoes-para-inflacao-em-2022-e-2023-tem-altas-fortes-mostra-focus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/projecoes-para-inflacao-em-2022-e-2023-tem-altas-fortes-mostra-focus.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/roberto-campos-neto/
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Amplo) do mês passado foi uma 

"surpresa" para a autoridade monetária. 

 

Guedes disse que, enquanto outros 

bancos centrais "dormiram ao volante" e 

demoraram a elevar juros, o BC 

brasileiro "se moveu antes e já colocou o 

juro no lugar". "Mas a inflação mundial 

está aí e nós vamos combatê-la, vamos 

vencê-la também", afirmou. 

 

Nos bastidores do governo, a postura do 

BC já foi criticada. Enquanto o governo 

é alvo constante de alertas da autoridade 

monetária pelos riscos do lado fiscal, um 

integrante da equipe econômica 

ressaltou que o BC passou boa parte de 

2021 com juros reais negativos (taxa 

nominal abaixo da variação da inflação), 

o que acabou estimulando o 

aquecimento da economia e abre 

caminho para aceleração dos preços. 

 

Guedes, por sua vez, disse que a 

inflação é um desafio mundial e que o 

BC comandado por Campos Neto tem 

sido efetivo. "No Brasil, pelo menos, 

estou convencido de que vamos derrubá-

la antes até do que várias nações 

avançadas", afirmou. 

 

A empresários que acompanharam o 

evento, o ministro da Economia também 

deu sinalizações do que espera fazer em 

um eventual segundo mandato de 

Bolsonaro. Nesta segunda, o presidente 

afirmou que Guedes "a princípio, 

continua" em sua equipe, caso vença as 

eleições. 

 

Nesse cenário, o ministro indicou que 

pretende, "no primeiro mês do novo 

governo", buscar novamente a 

aprovação da reforma do Imposto de 

Renda, que teve o aval da Câmara dos 

Deputados, mas travou no Senado 

Federal. 

 

Ele destacou que, com a proposta, 

haveria uma redução da carga tributária 

das empresas, além da retomada da 

taxação de lucros e dividendos 

distribuídos em 15%. 

 

"Resistir a isso é uma insensatez. Como 

você vai explicar para um funcionário 

que paga 27,5% de Imposto de Renda 

que você, que é o dono da empresa, é 

rico, leva o dinheiro para casa e paga 

muito menos do que ele?", questionou. 

 

Guedes também acenou com a retomada 

da proposta da Carteira Verde e 

Amarela, que já integrava o programa de 

governo em 2018, mas nunca saiu do 

papel devido a resistências políticas. 

 

O modelo pretendido pela equipe 

econômica permite a contratação de 

trabalhadores formalizados sem 

necessidade de recolher os encargos 

trabalhistas (o maior deles é uma 

cobrança de 20% sobre o salário para a 

Previdência). 

 

O empregado admitido por meio desse 

contrato teria sua aposentadoria 

vinculada a um regime de capitalização, 

por meio do qual o trabalhador contribui 

para uma conta individual, que no 

futuro arcará com seu benefício. Essa 

proposta também acabou sendo 

rejeitada na época da reforma da 

Previdência. 

 

"O Brasil tem o mais cruel dos impostos, 

isso é uma arma de destruição em 

massa", disse Guedes, sobre a cobrança 

da contribuição sobre a folha de 

pagamento. 

 

A ideia do ministro é instituir um 

"regime de capitalização com um 

imposto que permitisse reduzir os 

encargos trabalhistas". Ele não 

mencionou diretamente qual seria o 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/governo-critica-bc-por-ritmo-gradual-de-alta-de-juros.shtml
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imposto, mas historicamente Guedes é 

defensor de um imposto sobre 

transações, comparado à antiga CPMF 

(Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira) por críticos 

da medida. 

 

"Vamos tentar novamente, nós não 

desistimos", afirmou o ministro. "O 

programa é o mesmo, só que agora 

aprofundado." 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/guedes-recicla-promessas-
para-2o-mandato-e-fala-em-combate-
rapido-a-inflacao.shtml  
 

Retorne ao índice 
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colunas 

Preço de alimentos no mundo 
muda de patamar e não há 
perspectiva de baixar 
 
Estrangulamento na produção e no 
comércio mundial de insumos trouxe 
custos que não eram vistos havia uma 
década 

 
11.abr.2022 às 23h15 

 
A pressão nos preços dos alimentos não 

deverá ser temporária, mas vai 

continuar nos próximos anos. Mesmo 

com uma produção mundial elevada de 

grãos, a dinâmica comercial mudou. 

 

As dificuldades impostas pela pandemia, 

aceleradas ainda mais pela guerra entre 

Ucrânia e Rússia, elevaram os preços 

dos alimentos para outro patamar. A 

volta será demorada. 

 

A alta nos preços dos alimentos não é 

tanto por falta de produto, mas por um 

desarranjo no comércio mundial. A FAO 

(Organização de Agricultura e Alimentos 

das Nações Unidas) estimou a produção 

total de cereais desta safra em 2,8 

bilhões de toneladas, volume 1% 

superior ao anterior. 

 

 

Feira dentro da Ceagesp, em São Paulo 

- Diego Padgurschi/Folhapress 

 

As transações internacionais de grãos, 

no entanto, recuam 3%, para 469 

milhões de toneladas nesta safra. Outro 

dado que deveria fazer os preços 

recuarem são os estoques, que sobem 

2%, para 851 milhões de toneladas. 

 

Os preços médios de uma cesta básica de 

produtos (carnes, grãos, cereais, óleos 

vegetais e açúcar) acompanhados pela 

FAO estão, contudo, com elevação de 

21%, descontada a inflação, em relação a 

2008, o período, até então, de maior 

pressão nos alimentos. 

 

Nestes últimos 14 anos, os cereais 

tiveram evolução real de 5%, e os óleos 

vegetais dispararam, acumulando alta 

de 42%. A aceleração dos preços 

começou na pandemia, com a demanda 

crescendo intensamente, devido à 

formação de estoques de alimentos por 

grandes consumidores. 

 

O estrangulamento na produção e no 

comércio mundial de insumos trouxe ao 

setor custos que não eram vistos havia 

uma década. 

 

A guerra entre Ucrânia e Rússia 

complicou ainda mais essa relação de 

custos e de produção, elevando os gastos 

da agropecuária no mundo todo. 

 

O aumento de estoques mundiais 

relatado pela FAO ocorre devido à 

permanência de boa parte desses 

produtos alimentícios nos dois países 

em litígio. A circulação desses alimentos 

está muito dificultada; em algumas 

regiões da Ucrânia, impossível. 

 

Os preços dos alimentos vão continuar 

elevados, devido à ausência dos grãos 
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ucranianos e russos, estes em menor 

escala, no mercado internacional. 

 

O mesmo ocorre com os custos. Os 

fertilizantes, que estavam caros devido à 

forte demanda internacional antes da 

guerra, subiram ainda mais com a 

dificuldade de comercialização desses 

produto pela Rússia e por Belarus, 

grandes produtores. 

 

Mesmo que esses países retomem as 

exportações, a redução mundial de 

produção de alguns insumos, a alta do 

custo da energia, e os preços elevados 

das commodities não vão permitir uma 

queda de preços a curto prazo. 

 

Os preços dos alimentos mudaram de 

patamar. A FAO mostra que o principal 

produto que afeta o bolso do consumidor 

em todo o mundo são os óleos vegetais. 

 

Maior exportadora de óleo de girassol, a 

Ucrânia mantém um bom estoque 

interno, mas não consegue exportar. A 

ausência do óleo de girassol no mercado 

internacional elevou os preços dos óleos 

de palma, de colza, de milho e de soja —

este já vinha com uma oferta apertada, 

devido à quebra de safra de soja nos 

Estados Unidos, em 2019/20. A quebra, 

agora, ocorreu no Brasil. A produção da 

oleaginosa, neste ano, ficou em pelo 

menos 20 milhões de toneladas abaixo 

do potencial previsto inicialmente. 

 

Nos cálculos da FAO, os óleos vegetais 

estão com alta real acumulada de 42% 

desde 2008. O aumento de preços dos 

alimentos em 2008 foi provocado por 

queda de produção de milho e de soja 

nas safras 2007 e 2008 dos Estados 

Unidos. Em 2009, os preços recuaram 

um pouco, mas voltaram a ficar 

pressionados por cinco anos seguidos. 

 

O Brasil ganha com essa elevação das 

commodities, que gera receitas recordes. 

O consumidor brasileiro, porém, paga 

preços equivalentes aos internacionais, 

embora tenha uma moeda fraca. 

 

Nesta segunda-feira (11), a Fipe 

(Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas) divulgou que o óleo de soja 

acumulou 8% de aumento apenas nos 

últimos 30 dias. A inflação dos 

alimentos subiu 3,1% no período, e 7 dos 

10 principais produtos de pressão no 

índice vieram do campo. Pãozinho e 

farinha de trigo subiram 3,5% e 3,3%, 

respectivamente. 

 

Na primeira quadrissemana deste mês, 

dado mais recente da Fipe, os alimentos 

participaram com 47% na formação do 

IPC (Índice de Preços ao Consumidor). 

No mesmo período do ano passado, o 

percentual era de 14%. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas
/vaivem/2022/04/preco-de-alimentos-
no-mundo-muda-de-patamar-e-nao-
ha-perspectiva-de-baixar.shtml  
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Nova portaria do Carf libera 
julgamentos de qualquer 
valor em sessões virtuais 
 
12 de abril de 2022, 8h42 
 
Uma nova portaria do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf), publicada nesta segunda-feira 

(11/4), prevê a possibilidade de 

julgamento de recursos em sessões 

virtuais independentemente do valor. 

 

Reprodução / Carf 

 

A mesma portaria também diz que a 

presidente do Carf estabelecerá critérios 

para retirada dos processos de sessão 

virtual para sessão presencial. 

 

A norma ainda atualiza a possibilidade 

de sorteios para sessões virtuais e 

estende a possibilidade de julgamento 

virtual às representações de nulidade. 

Fica a critério das partes solicitar 

julgamento presencial. 

 

Para a presidente do Carf, Adriana 

Gomes Rêgo, as mudanças aproveitam a 

experiência do período de crise da 

Covid-19 e estão em sintonia com com o 

princípio da economicidade — diante da 

redução significativa dos gastos públicos 

com diárias e passagens dos 

conselheiros para as sessões presenciais. 

 

A tributarista Mírian Lavocat, sócia 

do escritório Lavocat Advogados e ex-

conselheira do Carf, entende que a 

portaria é positiva para dar celeridade 

aos julgamentos, "porque o estoque de 

valores atualmente no Carf é altíssimo". 

 

Ao mesmo tempo, ela considera que a 

continuidade do modelo de julgamentos 

virtuai é "de difícil condução", já que a 

essência do processo administrativo 

fiscal é a verdade material, o 

contraditório e a ampla defesa. "É muito 

diferente uma questão de ordem ser 

apresentada presencialmente do que de 

forma eletrônica, bem como os 

despachos com os conselheiros e 

apresentação de materiais e documentos 

de forma física", explica. 

 

Na visão do advogado 

tributarista Bruno Teixeira, sócio do 

escritório Tozzini Freire Advogados, a 

portaria é positiva, pois já não deveria 

haver alguma preocupação com relação 

ao funcionamento das sessões virtuais. 

 

Mesmo assim, ele considera que a 

regulamentação não pode restringir o 

direito do contribuinte ter seu processo 

julgado em sessão presencial, o que pode 

ocorrer a partir dos critérios 

estabelecidos pela presidente. "Não deve 

ser criado nenhum tipo de empecilho ou 

dificuldade ou requisitos muito rígidos 

para que esse julgamento eletrônico seja 

convertido em meio virtual", assinala. 

 

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

12/carf-libera-julgamentos-qualquer-

valor-sessoes-virtuais   

 

Retorne ao índice  
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Banco e tabeliã são 
condenados pelo TJ-SP por 
fraude em resgate de RPV 
 
12 de abril de 2022, 10h32 
Por Tábata Viapiana 
 
Por verificar negligência no caso, a 13ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça de São Paulo condenou o 

Banco do Brasil e uma tabeliã, de forma 

solidária, a indenizar uma aposentada 

que teve valores relativos a RPV 

(requisição de pequeno valor) 

resgatados de forma indevida, mediante 

apresentação de uma procuração 

fraudulenta.  

 

ReproduçãoPor causa da operação 

fraudulenta, a 

vítima sofreu um prejuízo de R$ 27 mil 

Em agosto de 2018, a autora ajuizou 

uma ação pleiteando aposentadoria por 

invalidez, que foi julgada procedente e 

gerou um crédito de R$ 40,6 mil, objeto 

de uma RPV. Em outubro de 2019, foi 

solicitado, em nome da autora, o resgate 

de parte da RPV por meio 

da apresentação de uma procuração 

pública lavrada por um cartório. 

 

No dia seguinte, o Banco do Brasil 

entrou em contato com a autora para 

confirmar o recebimento dos valores. 

Ela negou ter apresentado a 

procuração para resgate do RPV, mas, 

apesar disso, a transferência foi efetuada 

a terceiro, sem consentimento da autora. 

Diante disso, ela ajuizou ação 

indenizatória contra o banco e a tabeliã 

responsável pelo cartório que lavrou a 

procuração com base em documentos 

falsos. 

 

Em primeira instância, o banco foi 

absolvido e a tabeliã, condenada. O TJ-

SP acolheu em parte o recurso da autora 

para condenar também a instituição 

financeira. Para o relator, 

desembargador Heraldo de Oliveira, é 

"incontroverso" que a autora foi vítima 

de fraude, o que possibilitou a retirada 

do dinheiro depositado no Banco do 

Brasil, a título de RVP, por outra pessoa, 

nomeada como sua procuradora. 

 

"A realização de operações bancárias de 

forma fraudulenta constitui risco da 

atividade desenvolvida pelo corréu, 

tratando-se de fortuito interno que não 

tem com condão de afastar o nexo 

causal. Na qualidade de prestador de 

serviços, a instituição bancária 

responde, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, não havendo que 

se falar em culpa exclusiva da autora ou 

de terceiro". 

 

De acordo com o magistrado, bastaria 

uma simples consulta ao endereço 

indicado na procuração e aquele 

constante dos cadastros do banco para 

verificar a discrepância de informações: 

a autora mora em Taubaté e o endereço 

na procuração era de Macatuba, "sendo 

que o levantamento do valor foi 

realizado por intermédio da agência do 

corréu situada em Bauru, circunstância 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-12/banco-brasil-tabelia-sao-condenados-fraude-resgate-rpv#author
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que, por si só, poderia levantar 

suspeita". 

 

Assim, na visão de Oliveira, 

ficou caracterizada a responsabilidade 

do banco, que é objetiva, pelos danos 

causados à autora. Ele também 

confirmou a responsabilidade da 

tabeliã. Ambos deverão restituir a 

autora em R$ 27 mil, a título de danos 

materiais, o que corresponde ao valor 

retirado indevidamente da conta judicial 

da RPV.  

 

"A corré subscreveu a procuração. 

Todavia, como se infere das provas 

colhidas, verifica-se que a autora, que 

figurou como outorgante da procuração, 

jamais estivera naquele cartório, 

evidenciando a falha no serviço registral, 

que não verificou a efetiva identidade da 

parte que estava presente", explicou o 

magistrado. 

 

Em relação aos danos morais, o relator 

afirmou ser "evidente" que a lavratura 

de uma procuração pública, que levou ao 

resgate de um valor considerável 

depositado em favor da autora, gerou 

abalo que ultrapassa a esfera do mero 

aborrecimento e inconveniente 

cotidiano. A indenização foi fixada em 

R$ 8 mil. A decisão foi unânime. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

1009867-70.2020.8.26.0625 

  
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
12/banco-brasil-tabelia-sao-
condenados-fraude-resgate-rpv  
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Para tributaristas, decisão 
sobre norma antielisiva não 
muda cenário brasileiro 
 
12 de abril de 2022, 7h51 
 
A declaração de constitucionalidade da 

norma geral antielisiva prevista no 

artigo 116 do Código Tributário Nacional 

(CTN) não promoverá mudança radical 

no sistema tributário brasileiro, que, por 

outro lado, deverá ganhar segurança 

jurídica em decorrência da decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, segundo advogados 

tributaristas ouvidos pela ConJur. 

 

Eficácia plena da norma só ocorrerá 

após regulamentação, dizem advogados  
Dollar Photo Club 

 

Alvo de ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI) ajuizada 

pela Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), a norma afeta a 

ocorrência da elisão fiscal, que ocorre 

quando o contribuinte faz um 

planejamento tributário para pagar 

menos impostos de forma legal e 

legítima. Ao julgar a ADI, porém, o STF 

concluiu que a regra não proíbe o 

contribuinte de buscar, pelas vias 

legítimas, planejamento e economia 

fiscal. 

 

Na opinião do advogado 

tributarista Guilherme Peloso 

Araújo, sócio do escritório Carvalho 

Borges Araújo, o efeito da decisão tende 

a ser limitado, pois o Direito Tributário 

brasileiro já convive há mais de duas 

décadas com o parágrafo único do artigo 

116 do CTN. 

 

"Na prática, portanto, o sistema legal 

continua o mesmo, cabendo ao Fisco, 

para desconsiderar o planejamento 

fiscal, demonstrar a ilegalidade da 

conduta do contribuinte, especialmente 

a simulação do negócio jurídico e o 

abuso da personalidade jurídica", afirma 

Araújo. 

 

Ele destacou também que, apesar da 

pretensão da administração tributária 

de aplicar diretamente a regra, o 

parágrafo único do artigo 116 do CTN 

tem eficácia limitada também pelo fato 

de depender de regulamentação por lei 

ordinária, "que nunca foi elaborada pelo 

Congresso Nacional". 

 

Para o tributarista Fernando Lima, a 

declaração de constitucionalidade da 

norma poderia ser interpretada como 

desfavorável ao contribuinte. No 

entanto, observa o advogado, a leitura 

do voto condutor da ADI, feito pela 

ministra Cármen Lúcia, deixa claro qual 

seria a intenção do legislador com a 

criação do dispositivo, "que sequer 

poderia ser chamado de 'norma geral de 

antielisão'". 

 

"A ministra relatora traz de maneira 

explícita que, a partir da criação desta 

norma, o Fisco só poderá desconsiderar 

as operações tributárias que, 

comprovadamente, estejam 

dissimulando ou ocultando algum fato 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-09/norma-geral-antielisiva-ctn-constitucional-stf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-09/norma-geral-antielisiva-ctn-constitucional-stf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-09/norma-geral-antielisiva-ctn-constitucional-stf
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gerador. Isto é, em tese, aumenta-se a 

segurança jurídica para esse cenário, 

pois o fundamento arbitrário 

usualmente utilizado pelo Fisco para os 

casos de planejamento tributário — 

ausência de propósito negocial — não 

poderá mais respaldar a 

desconsideração das operações 

realizadas pelos contribuintes", explicou 

o sócio do Lavocat Advogados. 

 

Por outro lado, ele destaca que a eficácia 

plena da norma só ocorrerá após sua 

regulamentação. "Desta feita, mostra-se 

urgente o trabalho do Legislativo, de 

modo a trazer, por meio de lei ordinária, 

de maneira objetiva e clara, nos moldes 

do voto da ministra, quais serão os 

procedimentos a serem seguidos pelo 

Fisco para realizar a desconsideração de 

negócios jurídicos orquestrados pelo 

contribuinte com intuito de se elidir do 

pagamento de tributos". 

 

Cadê a regulamentação? 

 

Sócio do escritório Ogawa, Lazzerotti e 

Baraldi, o advogado Luciano Martins 

Ogawa diz que a decisão traz 

importantes definições sobre 

planejamento tributário, elisão e evasão 

fiscal e não pode ser tratada como mera 

autorização automática de 

desconsideração. 

 

A exemplo de Guilherme Araújo, 

contudo, ele observa que a norma 

necessita agora de regulamentação por 

lei ordinária. "Neste momento não traz 

impacto ao setor empresarial, também 

porque faz algum tempo que as 

empresas já se preocupam em não 

implementar planejamentos com fins 

exclusivamente tributários", completou 

o tributarista. 

 

Já na opinião do advogado Janssen 

Murayama, sócio do escritório 

Murayama Affonso Ferreira, a norma 

não traz parâmetros para que a 

autoridade administrativa faça a devida 

desconsideração dos atos dos negócios 

jurídicos. 

 

"Isso faz com que, na minha opinião, ela 

acabe se tornando inconstitucional 

justamente por não trazer esses 

parâmetros. Ao invés de trazer 

segurança, eu entendo que ela traz 

insegurança jurídica, mas que essa 

insegurança poderia vir a ser corrigida a 

partir do momento em que o próprio 

legislador trouxesse normas para 

regulamentar as hipóteses, como serão 

feitos, analisados, esses casos de 

desconsideração". 

 

"A lei visa justamente a atingir o 

contribuinte de má-fé, que é aquele que 

quer, por meio de planejamentos 

tributários ilícitos, diminuir ou não 

pagar tributos, mas por outro lado 

atinge os contribuintes de boa-fé, que 

ficam sem saber como agir diante da 

possibilidade de o Fisco desconsiderar 

aquele negócio jurídico que ele tem por 

válido", conclui Murayama. 

 

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

12/tributaristas-decisao-norma-

antielisiva-nao-muda-cenario  
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TRT da 9ª região retoma 
trabalho 100% presencial a 
partir de 25/4 
 
A determinação foi publicada no ato 
conjunto 2/22. 
 
segunda-feira, 11 de abril de 2022 
 
O TRT da 9ª região, que atua no âmbito 

do Paraná, decidiu que a partir de 25/4 

haverá o retorno presencial da Justiça 

do Trabalho. O uso de máscara será 

obrigatório para o ingresso e a 

circulação nas dependências das 

unidades jurisdicionais e 

administrativas. 

 

Com a publicação do ato conjunto 2/22, 

as varas do Trabalho estão autorizadas 

a designar audiências em formato 

presencial, resguardando-se, todavia, 

mesmo para realização posterior, o 

formato daquelas que, até então, já 

foram designadas. 

 

 
Justiça do Trabalho do Paraná será 

100% presencial a partir do dia 

25/4.(Imagem: Freepik) 

 

Foi determinado, ainda, que as sessões 

dos órgãos colegiados (tribunal pleno, 

órgão especial, seção especializada e 

turmas) também serão realizadas em 

formato totalmente presencial, 

incluindo as sustentações orais 

(ressalvada a autorização contida no 

art. 937, § 4º, do CPC e com exceção das 

hipóteses previstas na resolução 

CNJ 354/20). 

 

Ademais, ficou mantido o plenário 

virtual, na forma regulamentada pela 

resolução administrativa 32/20 do 

TRT/PR. 

 

 Ato conjunto 2/22. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/363705/trt-da-9-regiao-retoma-
trabalho-100-presencial-a-partir-de-25-
4  
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Seguradora indenizará por 
débito em conta de plano não 
contratado 
 
TJ/SP manteve a condenação, mas 
elevou a reparação por danos morais de 
R$ 3 mil para R$ 5 mil. 
 
terça-feira, 12 de abril de 2022 
 
A 27ª câmara de Direito Privado do 

TJ/SP manteve decisão da 1ª vara de 

Porto Feliz/SP que condenou 

seguradora a indenizar por descontos 

mensais de seguro que não fora 

contratado, bem como a restituir em 

dobro os valores recebidos 

indevidamente. Em 2º grau a reparação 

por danos morais foi elevada de R$ 3 

mil para R$ 5 mil. 

 

 
Seguradora indenizará por débito em 

conta de plano que não foi 

contratado.(Imagem: Freepik) 

 

Consta nos autos que a correntista 

entrou em contato com a empresa 

quando percebeu que mensalmente 

estavam sendo descontados R$ 34,30 a 

título de seguro que não contratou, mas 

a cobrança foi mantida. Perícia 

grafotécnica posteriormente concluiu 

que a assinatura atribuída à autora da 

ação não era dela. 

De acordo com a relatora da apelação, 

desembargadora Daise Fajardo 

Nogueira Jacot, ficou comprovado o 

descaso da empresa frente às 

reclamações feitas. 

 

"Esse desfalque, mês a mês sobre a 

renda mensal privou a autora no 

período da utilização integral de sua 

única fonte de renda mensal, além da 

'via crucis' a ela imposta para a 

solução do impasse pelo débito mensal 

indevido. A autora foi atingida em sua 

honra objetiva e dignidade em 

decorrência da fraude." 

 

O colegiado julgou que a elevação do 

montante da indenização é necessária 

ante as circunstâncias do caso, em que 

o desfalque afetou o sustento da autora. 

 

"Essa quantia mostra-se condizente 

para a reparação moral em questão, 

sem aviltar o sofrimento da autora 

nem implicar enriquecimento sem 

causa, servindo, outrossim, para 

desestimular a reiteração da conduta 

lesiva pela Seguradora." 

 

O julgamento teve a participação dos 

desembargadores Luís Roberto Reuter 

Torro e Rogério Murillo Pereira 

Cimino. A decisão foi unânime. 

 

 Processo: 1001828-

61.2020.8.26.0471 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/363752/seguradora-indenizara-por-
debito-em-conta-de-plano-nao-
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Veja como fica o expediente 
dos tribunais na Semana 
Santa 
 
Maioria dos tribunais começa o recesso 
já na quarta-feira, 13, e se estende até o 
domingo. 
 
terça-feira, 12 de abril de 2022 
 
Em 1966, Castelo Branco enviou ao 

Congresso Nacional anteprojeto de lei 

que propunha a criação da Justiça 

Federal no Brasil, que foi aprovada e, 

em 30 de maio de 1966, o então 

presidente sancionou a lei 5.010/66. 

 

Além de dispor sobre a organização 

judiciária brasileira, a norma também 

criou outras providências - entre elas, 

os recessos e feriados no âmbito da 

Justiça nacional. 

 

De acordo com a norma, além dos 

feriados definidos por lei, são feriados 

na Justiça Federal os dias da Semana 

Santa compreendidos entre a quarta-

feira e o domingo de Páscoa. Desde 

então, a maioria dos Tribunais não têm 

expediente neste intervalo. Algumas 

das Cortes, inclusive, acrescentaram a 

determinação da lei aos seus 

regimentos internos, instituindo as 

datas como feriados regimentais.  

 

A norma, apesar de não se aplicar ao 

funcionamento da Justiça estadual, é 

seguida pela maioria dos tribunais. 

 

 
Semana Santa altera expediente dos 

tribunais.(Imagem: Arte Migalhas) 

 

E você, leitor migalheiro, sabe como 

funcionarão as Cortes de sua região? 

Para responder à pergunta, Migalhas 

reuniu informações sobre os 

expedientes de todos os Tribunais. 

Confira! 

 

Lembrando que, caso você tenha algum 

prazo nestes dias, é melhor, e mais 

prudente, consultar o respectivo 

Tribunal de modo a obter o ato 

normativo e verificar se não houve 

alteração. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5010.htm
https://www.migalhas.com.br/
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Contribuintes perderam 96% 
das mais de 500 ações para 
adiar cobrança do difal 
 
Levantamento realizado pelo JOTA 
localizou decisões monocráticas ou 
colegiadas relacionadas a 538 casos 
 
MARIANA RIBAS 
MARIANA BRANCO 
BÁRBARA MENGARDO 
BRASÍLIA 
12/04/2022 07:00Atualizado em 
12/04/2022 às 10:20 
 
comentários 

Crédito: Divulgação 

 

A maioria das decisões de 2ª instância 

tem sido desfavorável aos contribuintes 

em processos que discutem o momento 

de cobrança do diferencial de alíquota 

(Difal) de ICMS no caso de consumidor 

final não contribuinte do imposto. A 

informação é resultado de um 

levantamento realizado pelo JOTA, que 

localizou decisões monocráticas ou 

colegiadas relacionadas a 538 casos, 

sendo que em 515, ou seja, em 95,7%, o 

resultado foi favorável aos fiscos 

estaduais. 

 

A busca compreendeu decisões em 2ª 

instância em ações nas quais os 

contribuintes pediam a suspensão da 

cobrança por um ano (anualidade), ou, 

alternativamente, por 90 dias 

(noventena) após a publicação da Lei 

Complementar (LC) 190/2022, 

sancionada em 5 de janeiro pelo 

presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa 

engloba o período até 1º de abril. 

 

O número de processos em tramitação 

no país sobre o tema, porém, pode ser 

maior do que o identificado pelo JOTA, 

já que o levantamento foi baseado na 

consulta de jurisprudência dos 

tribunais, que revelaram resultados 

discrepantes de estado para estado. 

 

Agravos e suspensões de 
segurança 
 
No ano passado, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidiu que os estados 

só poderiam cobrar o difal de 

ICMS mediante a regulamentação por 

lei complementar. O Congresso 

articulou a aprovação da LC 190 ainda 

em 2021 para evitar o impacto nos cofres 

estaduais. Após a sanção, no entanto, 

contribuintes impetraram ações 

argumentando que a cobrança 

imediata do diferencial de alíquota 

fere as alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do 

caput do artigo 150 da Constituição 

Federal. 

 

Segundo o dispositivo, é vedado cobrar 

tributos no mesmo exercício 

financeiro em que tenha sido 

publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou, ou antes de decorridos 90 

dias da data da publicação. A LC 190, em 

seu artigo 3º, faz referência direta à 

alínea c, que estabelece a 

obrigatoriedade de observar a 

noventena sem prejuízo da observância 

da anualidade. 

 

Entre os entendimentos desfavoráveis 

aos contribuintes, destaca-se 

a derrubada em massa de 

liminares por presidentes dos TJs 

estaduais em 13 estados (AL, BA, CE, ES, 

GO, MA, MT, PE, PB, PI, SC, SE e SP) e 

no Distrito Federal. No Mato Grosso, o 

https://www.jota.info/autor/mariana-ribasjota-info
https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/autor/barbara-mengardo
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/contribuintes-perderam-96-das-mais-de-500-acoes-para-adiar-cobranca-do-difal-12042022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/icms
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-190-de-4-de-janeiro-de-2022-372154932
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-190-de-4-de-janeiro-de-2022-372154932
https://www.jota.info/tudo-sobre/jair-bolsonaro
https://www.jota.info/tudo-sobre/supremo-tribunal-federal
https://www.jota.info/tudo-sobre/supremo-tribunal-federal
https://www.jota.info/tudo-sobre/difal
https://www.jota.info/tudo-sobre/difal
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-cobranca-indevida-de-icms-antecipado-04042022
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https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/difal-de-icms-para-augusto-aras-deve-ser-cobrado-apenas-em-2023-06042022
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TJMT chegou a suspender, de uma vez, 

mais de 100 liminares (processo 

1004168-79.2022.8.11.0000). As 

decisões foram dadas em suspensão de 

segurança, mecanismo que pode ser 

usado em caso de ameaça à ordem, 

saúde, economia e segurança pública. Os 

presidentes dos tribunais entenderam 

que a suspensão da cobrança poderia 

causar impacto orçamentário e 

comprometer a prestação de serviços 

públicos. 

 

Entraram no levantamento como 

decisões desfavoráveis aos contribuintes 

casos com confirmação do 

entendimento de 1ª instância que não 

concedeu a liminar ou a extinção do feito 

sem resolução do mérito. Entram no 

último tipo de decisão, por exemplo, 

mandados de segurança interpostos 

contra partes consideradas não 

legítimas pelos desembargadores. 

 

Por outro lado, 23 entendimentos foram 

favoráveis aos contribuintes, com a 

concessão ou a manutenção de liminares 

de primeira instância. Apenas 12 

empresas obtiveram o direito à 

anualidade, e os estados só poderão 

cobrar o diferencial a partir de janeiro de 

2023, e seis garantiram a observância da 

noventena. 

 

Em dois casos (processo 0460364-

64.2022.8.13.0000, em Minas Gerais, e 

1403706-30.2022.8.12.0000, no Mato 

Grosso do Sul) a cobrança do difal foi 

suspensa até o julgamento do mérito dos 

mandados de segurança individuais. 

Também no Mato Grosso do Sul, em 

duas decisões (processos 1402098-

94.2022.8.12.0000 e 1402660-

06.2022.8.12.0000), foi garantida a 

impossibilidade de cobrança nos quatro 

primeiros dias de 2022. No Rio de 

Janeiro (0002520-59.2022.8.19.0000), 

um desembargador suspendeu o 

processo até a decisão do Supremo sobre 

as ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADIs)  7066, 

7070, 7075 e 7078, que tratam do início 

da vigência da LC 190. 

 

ADIs 
 
Para Adolpho Bergamini, sócio do 

Bergamini Advogados e juiz do TIT-SP, 

o fato de as decisões nos tribunais 

estarem desfavoráveis neste momento 

não significa que os contribuintes estão 

perdendo a discussão. Ele destaca que, 

na maioria dos casos, foram analisados 

apenas os riscos aos cofres públicos, e 

não questões de mérito. Bergamini 

ressalta ainda que a questão será 

resolvida no STF, quando a Corte fixar 

entendimento no julgamento das ADIs. 

 

Movidas, respectivamente, pela 

Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas (Abimaq) e pelo Sindicato 

Nacional das Empresas de Produtos 

Siderúrgicos (Sindisider), as ADIs 7066 

e 7075 requerem a suspensão imediata 

dos efeitos da LC 190 por todo o ano de 

2022, com postergação da vigência para 

janeiro de 2023. Por sua vez, as ADIs 

7078 e 7070 foram propostas pelos 

governos do Ceará e Alagoas e buscam 

garantir a cobrança do difal do ICMS 

desde a publicação da lei complementar, 

em 5 de janeiro. 

 

Em parecer sobre o tema enviado ao 

Supremo, a Advocacia-Geral da União 

(AGU) se manifestou a favor da 

cobrança só em 2023, e, caso a Corte não 

entenda dessa forma, a favor da 

observância pelo menos da noventena. 

Nesta quarta-feira (5/4), foi a vez de a 

Procuradoria-Geral da República (PGR) 

se posicionar, enviando parecer com 

o mesmo teor ao STF. 

 

Para Breno Vasconcelos, pesquisador no 

Insper e na FGV-SP e sócio do Mannrich 

https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=93248d3110&e=9a41ebb768
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=93248d3110&e=9a41ebb768
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e Vasconcelos Advogados, o 

levantamento mostra um cenário 

bastante desfavorável aos contribuintes, 

além de um controle por parte dos 

presidentes dos TJs com as suspensões 

de liminares. Ele aponta, ainda, para o 

aumento do contencioso mesmo após 

decisão do Supremo e regulamentação 

da matéria em lei. 

 

“Veja como o Brasil é capaz de gerar 

contencioso. O STF decidiu e modulou 

para que a decisão produzisse efeitos 

somente a partir de 2022. O Congresso 

correu para aprovar [a LC 190]. O 

Senado foi ágil, mas, na Câmara, por 

motivos que desconheço, demorou a ser 

deliberado. Foi enviado ao presidente 

para sanção em 20 de dezembro [de 

2021], com prazo suficiente, mas, não sei 

o porquê, foi sancionado só em 5 de 

janeiro [de 2022]. Todos os Poderes 

deliberaram e resolveram, todo mundo 

com uma parcela de culpa, e a gente está 

convivendo, agora, em uma análise 

subestimada, com 538 ações. A gente 

está vivendo o contencioso do 

contencioso”, observa. 

 

Procurado pela reportagem, o Comitê 

Nacional dos Secretários de Fazenda dos 

Estados e do Distrito Federal 

(Comsefaz) afirmou, em nota, que as 

decisões judiciais assegurando a 

cobrança do difal do ICMS ainda em 

2022 estão corretas. “A maioria das 

decisões nos judiciários estaduais 

corroboram com tese sempre defendida 

pelos Estados: é primordial a 

continuidade da cobrança da difal, não 

há motivos legais para sua interrupção. 

Não há aumento de tributo, a lei apenas 

regulamenta uma sistemática aplicada 

há anos e apenas define uma forma mais 

equitativa da distribuição da 

arrecadação, prezando pelo equilíbrio 

federativo”, diz. 

 

Interesse público 
 
Um dos pontos do levantamento 

do JOTA que mais chamou a atenção 

dos especialistas foi o movimento dos 

presidentes dos tribunais de Justiça 

para derrubada das liminares que 

garantiam aos contribuintes a 

postergação da cobrança do diferencial 

de alíquota. Breno Vasconcelos observa 

que há previsão para a suspensão no 

ordenamento jurídico, nas leis 8.437/92 

e 12.016/2009. Contudo, ele vê o risco 

de as afirmações dos governos estaduais 

sobre impacto orçamentário da 

postergação da cobrança do difal 

gerarem pressão sobre os presidentes 

dos TJs 

 

“Do ponto de vista de desenho 

institucional, há uma questão a ser 

colocada. O orçamento dos tribunais de 

Justiça estaduais é deliberado pelos 

próprios magistrados, mas 

encaminhado pelo Executivo à 

assembleia legislativa. Os governos 

estaduais têm uma espécie de poder de 

pressão sobre o Judiciário estadual.” 

 

Além disso, Vasconcelos questiona a 

justificativa de que assegurar a cobrança 

seria resguardar o interesse público. 

“Nesse ponto, me parece que há uma 

discussão equivocada sobre o que é 

interesse público e o que é interesse do 

Estado. O interesse público não é só o 

interesse do Estado, mas de toda a 

sociedade, inclusive do contribuinte. Me 

parece que essas decisões estão 

trabalhando com conceitos muito 

abstratos sobre o que é interesse 

público, o que é ordem pública. O 

ambiente de negócios, a segurança 

jurídica, o interesse dos contribuintes, 

também são de interesse da sociedade”, 

afirma. 

 

Adolpho Bergamini também considera 

as decisões que suspenderam as 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-barbara-mengardo/difal-de-icms-o-que-derrubada-liminares-diz-sobre-posicao-dos-tjs-29032022
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liminares barrando a cobrança do difal 

“essencialmente políticas”. “A figura da 

suspensão de segurança, em que o ente 

político pode pedir a suspensão de 

liminar por conta do risco ao erário 

[risco aos cofres públicos], é um 

mecanismo jurídico essencialmente 

político, porque ele não olha o direito do 

envolvido”, diz. 

 

MARIANA RIBAS – Repórter em 

Brasília. Jornalista formada pela 

Pontifícia Universidade Católica de São 
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de economia. 

BÁRBARA MENGARDO – Editora 
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tributário nos tribunais superiores, no 

Carf e no Executivo. Antes de trabalhar 
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Anvisa pretende manter 
regras editadas durante a 
pandemia, diz Barra Torres 
 
Para o diretor-presidente da autarquia, 
normas que trouxeram agilidade para o 
setor não devem ser revogadas 
 
LÍGIA FORMENTI 
BRASÍLIA 
12/04/2022 07:00 
 
comentários 

Antonio Barra Torres, diretor-

presidente da ANVISA. Crédito: 

Leopoldo Silva/Agência Senado 

 

A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) avalia manter parte 

das resoluções adotadas durante a 

pandemia que poderiam ser revogadas 

com a flexibilização da emergência de 

calamidade pública.  

 

Em entrevista ao JOTA, o diretor-

presidente da autarquia, Antonio 

Barra Torres, afirmou que a ideia é 

fazer as alterações necessárias para que 

as normas que trouxeram benefícios 

para o setor regulado permaneçam em 

vigor. Barra Torres falou sobre as 

ameaças sofridas por ele, demais 

diretores e pelos funcionários, a falta de 

proteção policial e os reflexos das 

mensagens de desinformação sobre 

vacinas para Covid-19. “Fruto da 

criminosa ação das fake news, há um 

mal que já está feito. E infelizmente não 

vejo recuperação imediata”, opinou. 

“Essas pessoas terão assento garantido 

perante a Justiça”, assegurou. 

 

A seguir, os principais trechos da 

entrevista: 

 

Regras mais simples 
 
Nesta segunda (11/4), representantes da 

Anvisa tiveram uma reunião com equipe 

do Ministério da Saúde para discutir os 

reflexos da declaração do fim do estado 

de emergência em saúde pública. Barra 

Torres afirma que, na Anvisa, estudos já 

tiveram início. “A intenção é que aquilo 

que veio para o bem permaneça. A 

pandemia deu a tônica da 

tempestividade e da simplificação. As 

pessoas estavam e estão morrendo, 

graças a Deus, em menor número hoje. 

É mandatório a tempestividade, a ação 

imediata, no menor tempo possível”, 

afirmou.  

 

As consequências nos contratos 

firmados durante o período de 

emergência são a principal preocupação 

do setor. Levantamento feito pelo 

governo mostra que, somente no 

Ministério da Saúde, 170 medidas 

seriam impactadas. Análise da Anvisa, 

por sua vez, indica que na agência 70 

resoluções seriam afetadas.  

 

Entre as normativas que podem deixar 

de existir estão a que estabelece os 

procedimentos e requisitos para 

submissão de pedido de autorização 

temporária de uso emergência de 

medicamentos e vacinas para Covid-

19, a que estende as quantidades 

máximas de medicamentos sujeitos a 

controle especial e a que definiu os 

procedimentos extraordinários e 

temporários para a rotulagem e bulas de 

medicamentos.  
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“Numa análise rasa, tudo isso cairia se a 

gente não tiver mais o status de 

emergência em saúde pública, mas 

obviamente não podemos ser 

escravos de documentos”, destaca 

Barra Torres.  

 

De acordo com Barra Torres, os 

diretores já avaliam quais dessas 

medidas precisarão de mudanças para 

que não haja transtornos quando o 

Ministério da Saúde decidir flexibilizar o 

estado de emergência sanitária.  

 

“Não posso dizer que 70 RDCs se 

tornarão uma, nem dizer que 70 RDCs se 

tornarão outras 70 de acordo com a nova 

realidade. Nós não estamos 

preocupados com essa questão 

quantitativa, a análise é mais profunda. 

A análise é qualitativa, do mérito de cada 

uma dessas RDCs e a necessidade de 

adequá-las, distingui-las, postergá-las 

com alguma sustentação jurídica 

necessária, num processo que eu penso 

que é um processo normal que tem que 

acontecer”, completa. 

 

Projetos do Congresso e 
atribuições da Anvisa 
 
Outra preocupação do diretor é com os 

projetos que tramitam no Congresso e 

reduzem as atribuições da agência. 

Recentemente, os parlamentares 

aprovaram um texto que autoriza a 

prescrição de remédio no Sistema Único 

de Saúde (SUS) com indicação diferente 

da prevista pela autarquia. No Senado, 

tramita uma proposta que extingue o 

Sistema Nacional de Controle de 

Medicamentos (SNCM), que seria criado 

pela Anvisa (PL 3.846/2021).  

 

Segundo Barra Torres, essas mudanças 

podem reduzir a credibilidade da 

agência reguladora e afastar 

investidores do Brasil. “É uma questão 

da sobrevivência da agência, a 

sobrevivência que foi arduamente 

conquistada ao longo de 23 anos, que é 

inclusive o respeito internacional que o 

Brasil tem graças à Anvisa no cenário 

internacional. Isso precisa 

razoavelmente ser preservado. Tem um 

impacto econômico direto. O investidor 

quer um cenário regulatório claro e 

definido”, defende.  

 

Em relação ao projeto que cria novas 

regras para a bula e rastreabilidade de 

medicamentos, o diretor afirma que a 

opção mais adequada seria prorrogar 

por três anos a implantação do SNCM, a 

partir de 28 de abril. Ele reconhece que 

a pandemia trouxe dificuldades para o 

setor e que as empresas menores ainda 

não conseguiram se adequar às 

exigências da lei.  

 

“É claro que é melhor ter um sistema que 

nos indique o que está acontecendo em 

tempo real. Então, o nosso esforço é para 

defender a possibilidade desses três 

anos começarem a contar agora, ao invés 

de se extinguir”, diz.  

 

Cargos 
 
O diretor-presidente também pretende 

convencer os parlamentares a 

aprovarem leis que criem mais cargos 

para a agência. Hoje, a Anvisa tem 

aproximadamente 1,6 mil servidores. 

Desses, 600 já podem deixar as funções 

por já terem direito à aposentadoria. 

Metade deles atuam no setor de portos e 

aeroportos.  

 

De acordo com Barra Torres, apenas a 

realização de concurso não resolveria a 

falta de funcionários. “Nós temos que ter 

aumento no número de vagas. Se isso 

não acontecer em curto prazo, o país terá 

de fazer escolhas, o que vai regular no 

escopo da Anvisa. Não poderá ser mais 

esses 22,8% do PIB”, afirma.  

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/anvisa-vai-e-volta-transparencia-pedidos-registro-de-medicamentos-17032022
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https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/medicina-baseada-em-evidencias-limites-competencia-anvisa-14032022
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O presidente da Anvisa argumenta que a 

agência, além da missão sanitária, tem 

um papel fundamental na 

regulação do mercado. Quanto o 

setor regulatório é forte, independente, 

há um ambiente propício para atrair 

investidores estrangeiros. E o oposto, 

completa, é a lei do mais forte. “Aí entra 

o aventureiro, não o investidor.” Barra 

Torres diz não ter dúvidas de que, sem 

profissionais em número adequado, será 

preciso deixar de regular alguns temas, 

causando reflexo na credibilidade do 

país o que levará a uma redução dos 

investimentos.  

 

Anvisa e a política 
 
Barra Torres diz estar convicto que a 

projeção da agência ao longo da 

pandemia despertou um maior 

reconhecimento entre a população, mas, 

ao mesmo tempo, pensamentos que 

estavam há tempos adormecidos. Como 

o que questiona o poder das agências. 

Num ano eleitoral, completa, esse 

fenômeno fica ainda mais evidente. 

Como exemplo, ele cita a veiculação de 

mensagens de desinformação. “Fake 

news deram uma arrefecida, não? Até há 

algum tempo, era absurda a quantidade 

dessas mensagens sobre vacinas. E 

mesmo as ameaças deram uma esfriada. 

O que me leva a crer que a motivação 

daquilo nunca foi realmente medo de 

danos à saúde. Foi uma questão política. 

O número de ameaças caiu”, conta. De 

acordo com o diretor-presidente, essas 

mensagens, que chegaram a 178 num 

dia, agora são registradas a cada dois, 

três dias. “A tônica política dessa 

discussão é fortíssima. E nossa luta é 

manter o tema do muro para fora. 

 

A falta de proteção diante das 
ameaças 
 
Apesar de as ameaças a servidores e 

diretores da agência terem se tornado 

públicas, Barra Torres afirma que não 

chegou a seu conhecimento medida de 

proteção efetiva. De acordo com o 

presidente, foi ofertado ao corpo técnico 

proteção semelhante à que é dada no 

programa de proteção de testemunhas. 

A adesão a esse programa, completa, em 

última análise significaria concordar em 

não usar o celular, o computador, mudar 

de casa. Em outras palavras, algo que 

impossibilitaria todos de trabalhar da 

forma adequada, sobretudo num 

momento de pandemia. “Obviamente, 

nem sequer respondemos a essa oferta. 

Permanecemos esse tempo todo , ao 

nosso conhecimento, sem proteção 

policial de quem quer que seja… Mas aí 

você vai me perguntar: ela não existiu? 

Às vezes existem proteções secretas, 

como alguém disfarçado de vendedor de 

cachorro quente Mas você vai perguntar: 

você tomou conhecimento? Não, não 

tomei. Então para mim não existiu.” 

 

O trabalho durante as ameaças 
 
Barra Torres não tem dúvidas ao dizer 

que a falta de proteção diante da onda de 

ameaças afetou o trabalho dos 

profissionais. “Porque  ninguém é de 

ferro. Essas pessoas que têm filhos, pai, 

mãe, marido, companheiro, 

companheira. Todos eles estavam no 

limite de sua capacidade porque, volto a 

dizer, o número de profissionais é 

reduzido e o trabalho é gigante. Com 

pandemia, acabou horário, férias, fim de 

semana. Fora a sobrecarga, a pressão, 

eles tinham de lidar com emails com 

ameaças de morte, de agressões, de 

humilhação. O que mais impactou não 

foi isso. A ameaça em grande parte é 

fruto da ignorância. O que impactou 

mais foi não ter uma resposta concreta, 

foi o desamparo. O servidor se viu 

sozinho. Amparado internamente por 

nós, entre nós. A agência se amalgamou. 

Nada melhor do que conhecer uma 

pessoa do que trabalhar com ela. Com o 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/anvisa-muda-regras-embarque-navios-11022022
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40 

 

perdão do trocadilho com meu nome, 

muita gente segurou a barra do outro. 

Estamos sozinhos? Então vamos 

embora. A gente se segura. Foi o que a 

gente fez. A ameaça vem do bandido. A 

proteção vem da autoridade pública. E 

ela não veio, infelizmente.” 

 

Banco dos réus 
 
O diretor-presidente da Anvisa afirma 

que a desinformação em torno das 

vacinas para Covid-19 entre crianças 

acabou trazendo reflexos negativos para 

outras vacinas. “Fruto da criminosa ação 

das fake news, há um mal que já está 

feito. E infelizmente não vejo 

recuperação imediata.” Barra Torres cita 

como exemplo o estudo recente da 

Fundação Oswaldo Cruz mostrando um 

aumento expressivo de casos de 

internação por Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (Srag) entre crianças. 

“Essa sigla não traduz nem de longe o 

que isso é. Imagina você inspirar e o ar 

não chegar. É um afogamento a seco.”  O 

diretor continua afirmando que aqueles 

que transmitiram informações falsas 

sobre a vacina contra Covid-19 para 

crianças tiveram uma vitória 

momentânea. “Mas terá sobre os 

ombros a mortalidade dessas crianças. E 

vai ter também a lembrança dos pais das 

crianças. Pai e mãe que perde um filho 

por causa que poderia ser evitada não 

esquece. Isso será levado à Justiça. Pode 

demorar. A Alemanha até hoje leva a 

julgamento centenários que tiveram 

envolvimento com o que aconteceu de 

1939 a 1945 . Essas pessoas terão assento 

garantido perante a Justiça” Quando 

questionado se o presidente Jair 

Bolsonaro estaria nesse grupo, Barra 

Torres respondeu: “Quando falo todo 

tipo de pessoa não tem balizador 

limitador. A frase é literal, toda pessoa 

que vem com uma mentira sobre a saúde 

de terceiros. Todo mundo. Se você pega 

um megafone vai para praça dizer faça 

isso e isso gera consequência para vida 

daquela pessoa tem que saber do que 

está falando. “ 

 

LÍGIA FORMENTI – Editora e 

analista de Saúde do JOTA 
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Com a proximidade das eleições, 

debates acerca da competência criminal 

da Justiça Eleitoral começam a se 

intensificar[1]. Motivos não faltam. Em 

um intervalo inferior a um mês, tivemos 

tanto a introdução de delitos no Código 

Eleitoral (Lei 14.192/2021) quanto a 

de crimes contra o Estado democrático 

de Direito no Código Penal (Lei 

14.197/2021). 

 

Não fosse o bastante, algumas das novas 

figuras inseridas no Código Penal 

chamam a atenção por integrarem o 

capítulo “dos crimes contra o 

funcionamento das instituições 

democráticas no processo eleitoral”. 

Tudo a instigar urgente reflexão: afinal, 

qual deve ser a Justiça competente para 

processar e julgar cada um dos diversos 

crimes contra o Estado democrático de 

Direito? Seria a Eleitoral, a Federal ou a 

Estadual? E por quê? 

 

Como ponto de partida para construir 

uma resposta minimamente consistente, 

pensamos ser indispensável avaliar 

a natureza dos delitos introduzidos pela 

Lei 14.197/2021, isto é, perquirir se 

seriam crimes políticos ou não. Estamos 

cientes de que o conceito de crime 

político é tormentoso e dotado de 

opacidade. Sabemos, também, que 

nossa Constituição, quando emprega o 

termo “crime político”, parece concebê-

lo quase como um ato de “resistência” 

perante um Estado autoritário. Noção 

incomum que se explica, seguramente, 

por razões históricas. 

 

Contudo, do ponto de vista dogmático-

penal, adotaremos a ideia já clássica de 

que crime político é aquele identificável 

pelo cumprimento de um requisito 

objetivo (capacidade de abalar direta ou 

indiretamente a ordem política 

vigente – democrática ou não — e as 

respectivas instituições estatais que a 

sustentam) e de outro subjetivo (a 

motivação política, não bastando um 

dolo “genérico”)[2]. Sobrará discordância 

relativamente ao conceito de crime 

político acima brevemente apresentado. 

 

Mesmo assim, não iremos aqui justificá-

lo. Iremos tão somente usá-lo para 

avaliar se os delitos da Lei 14.197/2021 

seriam, ou não, à luz dessa específica 

concepção, crimes políticos. Nossa 

resposta, adiantamos, é positiva. Ora, o 

legislador, ao introduzir tais 

modalidades delitivas, preocupou-se 

claramente em evitar que o 

sistema/ordem político vigente — hoje, 

um Estado democrático de 

Direito — fosse potencialmente 
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abalado. Também o aspecto subjetivo do 

conceito de crime político, ao que tudo 

indica, estaria legalmente exigido para a 

consumação dessas figuras delitivas — 

em algumas, aliás, de modo explícito. 

 

Significa dizer que, se a conduta for 

incapaz de minimamente gerar algum 

risco, ao menos reflexo, à ordem política 

vigente, ou se o agente possuir apenas 

um dolo “genérico”, não haveria que se 

falar em crime contra o Estado 

democrático de Direito. Sem dúvida, tais 

exigências tornarão mais rarefeita a 

consumação dos delitos ali dispostos, 

mas parecem necessárias para prevenir 

o seu oposto, a saber, a banalização do 

uso de tais figuras típicas. 

 

Pois bem, se estamos diante de crimes 

classificáveis como políticos, caberá à 

Justiça Federal processá-los e julgá-los, 

nos termos do art. 109, inc. IV, da 

Constituição Federal. Contudo, será que 

absolutamente todos os delitos 

introduzidos pela Lei 14.197/2021 

seriam efetivamente políticos no sentido 

acima referido, inclusive aqueles que 

integram o capítulo “dos crimes contra o 

funcionamento das instituições 

democráticas no processo eleitoral”? 

Será que não estaríamos diante de 

alguns crimes materialmente políticos e 

de outros materialmente eleitorais, a 

atrair, neste último caso, a competência 

da Justiça Eleitoral, afastando, também 

por razões constitucionais, a 

competência da Justiça Federal? 

 

A questão não é simples, mas precisa ser 

enfrentada, de preferência, o quanto 

antes, dada sua enorme relevância no 

atual contexto político-social do país. 

Nesse sentido, somos favoráveis à 

adoção de um tratamento uniforme, 

definindo-se a competência para 

processamento e julgamento dos crimes 

contra o Estado democrático de Direito 

como se fossem um bloco único. 

Portanto, partindo da premissa de que 

os delitos inseridos no Código Penal pela 

Lei 14.197/21 são, de fato, crimes 

políticos, temos que o seu exame 

caberá sempre e exclusivamente à 

Justiça Federal. 

 

Apesar disso, não nos parece possível 

ignorar a proximidade de certas figuras 

típicas trazidas pela Lei 14.197/2021 

com determinados crimes eleitorais. É o 

caso daquela prevista no art. 359-P 

(Código Penal — violência política), que 

apresenta inegável similitude com o 

novo tipo penal do art. 326-B (Código 

Eleitoral — violência política contra a 

mulher). Trata-se, ao que tudo indica, de 

diferentes espécies de “violência 

política”. Vejamos suas redações (grifo 

nosso): 

 

Código Penal, Art. 359-P. Restringir, 

impedir ou dificultar, com 

emprego de violência física, 

sexual ou psicológica, o exercício de 

direitos políticos a qualquer 

pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional: 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 

anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

 

Código Eleitoral, Art. 326-

B. Assediar, constranger, 

humilhar, perseguir ou ameaçar, 

por qualquer meio, candidata a 

cargo eletivo ou detentora de 

mandato eletivo, utilizando-se de 

menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher ou à sua cor, raça 

ou etnia, com a finalidade de impedir ou 

de dificultar a sua campanha eleitoral 

ou o desempenho de seu mandato 

eletivo. 

 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos, e multa. 
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Estamos, inequivocamente, diante de 

um conflito aparente de normas penais, 

cuja resolução a favor de um ou de outro 

delito gerará impactos relevantes no 

âmbito da competência. Além disso, o 

encerramento desse conflito não é 

simples[3]. Há elementos que tornam 

especial o art. 326-B do Código Eleitoral 

relativamente ao art. 359-P do Código 

Penal (a saber, ser a vítima mulher 

candidata ou mulher já no exercício de 

cargo eletivo), mas também elementos 

que tornam o art. 359-P especial em 

relação ao art. 326-B do Código Eleitoral 

(a saber, a intensidade da violência). 

 

Em outras palavras, pensamos que, a 

partir de um determinado limiar de 

violência empregado contra uma mulher 

candidata ou já no exercício do cargo 

eletivo (que se transforma em violência 

física ou sexual), não estaremos mais 

diante do crime eleitoral (art. 326-B, 

Código Eleitoral), mas propriamente do 

crime político (art. 359-P, Código 

Penal). Desde que, é claro, a conduta 

cumpra os aspectos objetivo e subjetivo 

referentes à sua qualificação enquanto 

crime político. 

 

Ademais, não consideramos acertado 

pensar em qualquer espécie de 

deslocamento da competência, neste 

último caso, da Justiça Federal para a 

Eleitoral, pelo simples fato de 

a vítima da violência física ou sexual em 

questão ser candidata ou detentora de 

cargo eletivo. Ora, nesse caso hipotético, 

ou estamos diante da consumação 

apenas do crime eleitoral do art. 326-B 

(cabível à Justiça Eleitoral) ou apenas do 

crime político do art. 359-P (cabível à 

Justiça Federal). 

 

Em outras palavras, a qualidade da 

vítima mulher (ser candidata ou ser 

detentora de cargo eletivo) não teria o 

condão, pensamos, de alterar a 

competência nestes casos, porque ou o 

delito tem natureza de crime eleitoral ou 

de crime político em essência. Não 

haveria, aqui, flexibilidade no que diz 

respeito à matéria da proibição e ao bem 

jurídico tutelado, ainda que se admita 

que mais de um bem jurídico possa 

acabar sendo violado no caso concreto, 

dada a peculiar configuração que a 

conduta delitiva tomou. 

 

Parece-nos inconsistente, pois, a ideia 

de que uma única conduta possa gerar a 

consumação concomitante de ambos os 

crimes contra a mesma vítima, havendo 

aqui um conflito aparente de normas 

penais, que, no caso de violência física e 

sexual, será resolvido 

por especialidade em favor do crime 

político, que absorverá o delito eleitoral. 

De outro lado, revela-se plausível o 

concurso de crimes se tivermos 

pluralidade de condutas e, sobretudo, de 

vítimas. 

 

Os que aceitarem esta última 

possibilidade terão de lidar, todavia, 

com um problema interessante: se a 

Justiça Eleitoral é competente para 

julgar os crimes eleitorais e os comuns 

conexos (art. 35, inc. II, Código 

Eleitoral), atrairia para si também o 

julgamento de um crime político (Lei 

14.197/2021), caso conexo a um 

eleitoral? Estariam os crimes políticos 

englobados pela regra de conexão acima 

referida? Pensamos, de imediato, que 

não, porque o crime político não é 

facilmente enquadrável na noção de 

delito “comum” que admite a conexão e 

o deslocamento da competência, mas a 

questão ainda merece maior reflexão. 

 

Como se observa, o tema é instigante e 

de inadiável enfrentamento. Fica o 

alerta: competência é “medida de 

poder”. Não deixemos que quaisquer das 

Justiças exceda a sua medida, pois 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-incompetencia-da-justica-eleitoral-para-crimes-contra-o-estado-de-direito-12042022#_ftn3
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exercício de poder sem competência é, 

como ensinou Hannah Arendt, 

simplesmente violência. 

 
[1] Tive a alegria de participar de webinar 

promovido pela Procuradoria Regional 

Eleitoral de São Paulo, no qual o tema foi 

objeto de debate. As reflexões aqui 

compartilhadas foram, em sua maioria, 

desenvolvidas para aquela ocasião. O 

encontro está disponível no Youtube 

<https://www.youtube.com/watch?v=r

nwArC8AZyM>. 

 
[2] Trata-se da clássica lição de Aníbal 

Bruno (BRUNO, Aníbal. Direito Penal, 

Parte Geral. Vol. I, Tomo II, Rio de 

Janeiro: Forense, 1959, p. 224 ss). 

 
[3] Ver, no ponto, a posição de 

Procurador Regional da República Luiz 

Carlos dos Santos Gonçalves, em artigo 

sobre o tema 

(http://genjuridico.com.br/2021/

09/20/crimes-de-violencia-

politica/). 
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Brasil 

IPCA maior reforça “alívio” na 
dívida bruta 
 
Efeito técnico da alta leva economistas 
a rever para baixo relação entre 
endividamento e PIB 
 
Por Estevão Taiar — De Brasília 
11/04/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Gilberto Borça: “O IPCA consolida a 

percepção de que a relação dívida/PIB 

vai cair com força também em 2022” — 

Foto: Divulgação 

 

A inflação elevada de março deve 

reforçar o cenário de alívio, ao menos 

temporário, às contas públicas pelo 

segundo ano seguido. A tendência é que 

a aceleração da trajetória de preços 

ajude a diminuir em 2022 a dívida bruta 

do governo geral, considerada principal 

indicador de solvência de um país. 

 

Em março, o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) subiu 1,62%, 

o mais alto para o mês desde 1994, 

segundo o IBGE. Em 12 meses, o 

indicador subiu de 10,54% em fevereiro 

para 11,3% em março. A projeção 

mediana e a mais alta do Valor Data 

eram respectivamente de 10,97% e 

11,09%. 

 

“O IPCA consolida a percepção de que a 

relação dívida/PIB vai cair com força 

também em 2022”, diz o economista 

Gilberto Borça. 

 

 
Por causa da greve no Banco Central, 

Borça não atualizou sua estimativa mais 

recente. Mas ele lembra que o impacto 

da inflação sobre a dívida bruta aparece 

por meio de dois canais. Em primeiro 

lugar, aumenta o deflator do PIB, 

espécie de índice de inflação que 

reajusta os valores do produto. Citando 

estudo da Instituição Fiscal 

Independente (IFI), órgão ligado ao 

Senado, Borça afirma que “a relação de 

longo prazo” entre deflator do PIB e 

IPCA mostra que o primeiro indicador 

costuma ficar acima do segundo. “Isso 

contribui para reduzir o endividamento 

como percentual do PIB”, diz. 

 

Além disso, um crescimento maior do 

PIB nominal “dá uma turbinada na 

arrecadação”. Na semana passada, em 

evento do Bradesco BBI, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, afirmou que 

uma alta de 10% do PIB nominal eleva o 

Orçamento federal em “pelo menos” R$ 

200 bilhões. 

 

“A inflação mais resiliente deve 

continuar ajudando as contas públicas”, 

diz Gabriel Leal de Barros, sócio e 

economista-chefe da Ryo Asset, 

mencionado, por exemplo, o “efeito 

positivo sobre o deflator do PIB”. Ele 
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projeta dívida bruta em 79,8% do PIB no 

fim do ano, queda ante os 80,3% de 

2021. Em janeiro a dívida estava em 

79,6% do PIB. 

 

Em relatório publicado no começo da 

semana passada a equipe econômica do 

BTG Pactual já destacava que tinha 

reduzido as suas projeções para a 

relação dívida/PIB, de 81,2% para 

79,7%, no fim deste ano. Segundo a 

equipe econômica do BTG, “o principal 

vetor que explica” a nova estimativa “é a 

perspectiva de mais inflação para o ano”. 

A projeção mais recente da instituição 

financeira para o IPCA de 2022 é de 

7,8%, contra 7% calculados 

anteriormente. 

 

“Em primeiro lugar, uma inflação mais 

alta infla a base tributária, resultando 

em arrecadação mais forte”, escreve o 

economista Fábio Serrano, do BTG. Mas 

ele lembra ainda que o deflator “mais 

elevado também contribui para reduzir a 

razão dívida/PIB”. 

 

Além disso, o preço das commodities, 

apesar de ter recuado “um pouco” na 

comparação com março, “continua 

bastante elevado e deve contribuir para 

o bom resultado da arrecadação pública 

no ano”. Os cálculos do BTG levam em 

conta “as curvas futuras do petróleo, 

minério de ferro e soja, que hoje refletem 

a expectativa de alguma desinflação 

desses produtos ao longo dos próximos 

dois anos”. 

 

“Caso essa hipótese não se verifique, a 

arrecadação pode fechar o ano ainda 

mais alta do que nossas projeções 

indicam”, diz. 

 

As projeções do mercado para algumas 

das mais importantes variáveis fiscais 

em 2022 vêm melhorando desde o fim 

do ano passado, pelo menos. Segundo o 

questionário que antecede as reuniões 

do Comitê de Política Monetária 

(Copom) do BC, a estimativa mediana de 

instituições financeiras, gestoras e 

consultorias para a dívida bruta caiu de 

84% em dezembro para 83% no início de 

março. Já a projeção, sempre mediana, 

para o PIB nominal cresceu de R$ 9,316 

trilhões para R$ 9,405 trilhões. No 

Prisma Fiscal, relatório produzido pelo 

Ministério da Economia, a estimativa do 

mercado para a dívida bruta passou de 

84% para 82,70% entre dezembro e 

meados de março. A projeção para a 

arrecadação federal cresceu de R$ 1,949 

trilhão para R$ 2,044 trilhões. 

 

O impacto da inflação sobre as contas 

públicas em 2021 foi objeto de amplo 

debate. O presidente do BC, Roberto 

Campos Neto, reconhecia por exemplo 

que a trajetória de preços tinha 

impactado positivamente o quadro 

fiscal, mas defendia com frequência que 

outros fatores, como um crescimento 

estrutural da receita, também ajudavam 

a explicar esse movimento. 

 

Outros economistas alertavam que a 

inflação mais alta poderia na sequência 

se transformar em fonte de pressão para 

o quadro fiscal, por meio da correção 

posterior de despesas e do aumento da 

taxa básica de juros para levar a 

trajetória de preços de volta à meta. 

 

Para o secretário de Política Econômica 

do Ministério da Economia, Pedro 

Calhman, o “argumento de que a 

inflação diminui a dívida bruta precisa 

ser qualificado”. 

 

“A inflação contribui, mas não é 

determinante, porque está nos dois 

lados da equação”, diz. Ou seja: 

influencia o PIB e a dívida. 
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Ele cita o período entre 2014 e 2016, 

quando a dívida teve forte alta mesmo 

com inflação elevada. Uma diferença em 

relação àquele período, de acordo com 

Calhman, foi a implantação do teto de 

gastos, que impede o crescimento real 

das despesas primárias (excluindo 

gastos com a dívida) da União. 

 

Para o ano que vem, as projeções 

mostram alta da dívida bruta, ainda que 

menor do que previsto anteriormente. O 

Prisma Fiscal aponta que o indicador 

terminará 2023 em 85,1%, acima dos 

82,7% projetados para este ano, mas 

abaixo dos 86,21% calculados no fim de 

2021. No caso do BTG, a projeção passou 

de 84,6% para 82,6%. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/11/ipca-maior-reforca-alivio-
na-divida-bruta.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Cresce visão de Selic ainda em 
alta após maio 
 
IPCA acima do esperado levou juros 
futuros a precificar taxa de 13,25% para 
o fim do ano 
 
Por Felipe Saturnino e Gabriel Roca — 
De São Paulo 
11/04/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Os números de inflação do mês de 

março, que vieram bem acima das 

expectativas de consenso, voltaram a 

ampliar a desconfiança do mercado de 

que o Banco Central (BC) conseguirá 

cumprir o objetivo de encerrar o ciclo de 

alta de juros na próxima reunião do 

Comitê de Política Monetária (Copom), 

em maio. 

 

O ceticismo dos agentes financeiros 

ficou refletido no aumento das apostas 

em torno de uma taxa no fim do ciclo 

mais alta do que o Banco Central havia 

sinalizado em sua última reunião de 

política monetária, de 12,75%. A 

surpresa negativa com o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

impulsionou as taxas futuras a 

precificarem uma Selic de cerca de 

13,25% para o fim de 2022. 

 

“Em termos de política monetária, o 

resultado de hoje [sexta-feira] reforça 

nosso cenário de que o Banco Central 

precisará revisar suas projeções de 

inflação de 6,3% para 2022 e 3,1% para 

2023 e, em seguida, rever seu cenário-

base para a política monetária de 

interromper o ciclo de aperto em maio. 

Mantemos nossa aposta de que o Banco 

Central aumentará a taxa básica de juros 

em 1 ponto percentual em maio, 0,75 

ponto percentual em junho e 0,50 ponto 

percentual em agosto, para 14%”, 

escreveram em relatório os profissionais 

do Credit Suisse. 

 

Há também cenários de taxas de juros 

ainda mais altas no Brasil. Segundo o 

economista-chefe do Haitong para 

Brasil e professor da Fundação Getulio 

Vargas, Marcos Ross, a alta de preços 

disseminada pode obrigar o Copom a 

elevar a taxa de juros para além de 14%. 

 

“Pensando no balanço de riscos, não tem 

como achar que o BC vai ficar 

confortável com esse dado, é um número 

que vai ter impacto nas expectativas. 

Creio que a realidade vai se impor e o 

Copom não vai parar o aperto em maio”, 

diz. 

 

Após a divulgação do índice, o Haitong 

revisou a estimativa de IPCA para 2022, 

de 6,8% para 7,4%, e para 2023, de 3,7% 

para 4,1%. O cenário básico do banco 

para a Selic é de que o BC deverá optar, 

no fim das contas, por fazer um fim de 

ciclo gradual - a autoridade monetária 

vinha sinalizando intenção de fechar a 

alta de juros no próximo Copom, em 

maio. “Vemos mais uma alta de 1 ponto 

e uma redução do ritmo, de 0,75 ponto 

em junho e 0,5 ponto em agosto”, afirma 

Ross, citando a projeção do banco de 

Selic ao fim do ciclo em 14%. 

 

Em um cenário alternativo, o Haitong 

prevê que as doses menores de aperto 

previstas para junho e agosto podem 

aumentar, diante da inflação corrente 

pressionada e disseminada. “O risco é, 

em vez de vir mais uma [alta de] 0,75 

ponto, vir uma de 1 ponto, e o 0,5 ponto 

de alta virar um 0,75 ponto”, afirma. 

“Por isso imagino, em um cenário 
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alternativo, que a Selic pode ultrapassar 

os 14%.” 

 

No Bank of America (BofA), o dado 

gerou uma revisão da expectativa de 

inflação de fim de ano para 8,0% em 

2022 e 4,5% em 2023. “Tudo somado, 

isso corrobora nossa visão de que o BC 

não será capaz de interromper o ciclo de 

aperto em maio. Esperamos uma última 

alta de 0,50 ponto em junho, elevando a 

Selic para 13,25%, mas os riscos estão 

para cima”, escrevem profissionais do 

BofA, em relatório assinado pelo chefe 

de economia para Brasil e estratégia 

para América Latina, David Beker. 

 

A equipe de macroeconomia e estratégia 

do BTG chama a atenção para a 

manutenção da média dos cinco núcleos 

acompanhados pelo Banco Central em 

patamar bastante elevado, de 0,98% na 

comparação mensal em março, e de 

9,01% na comparação anual, a maior 

desde dezembro de 2003. 

 

“Entendemos que a manutenção desta 

métrica no nível atual vai em linha com 

o caráter persistente do componente 

subjacente, o que pode impactar a 

continuidade do guidance do BC de 

encerrar o ciclo de ajuste da Selic na 

próxima reunião. Além da elevação de 1 

ponto em maio, esperamos mais uma 

alta de 0,5 ponto percentual em junho, 

levando a Selic terminal para 13,25%”, 

afirmam os profissionais. 

 

Para a Armor Capital, a leitura de março 

do IPCA diminuiu a probabilidade de 

que o BC consiga encerrar o ciclo nos 

12,75%, como vinham sinalizando 

autoridades da instituição, mas ainda 

não foi suficiente para que as projeções 

de Selic fossem revisadas. 

 

“Antes do dado, estava claro para mim 

que ele ia dar 1 ponto de alta e parar. Mas 

agora esse ‘game’ está mais equilibrado, 

é um ‘close call’”, afirma Andrea 

Damico, sócia e economista-chefe da 

gestora. 

 

Assim, a profissional ainda avalia que o 

BC deve encerrar o aperto na próxima 

reunião do Copom, na esteira de 

“sinalizações contundentes” de 

dirigentes da autoridade. Segundo ela, 

no entanto, “não é natural” que o BC 

termine o processo de aumento da taxa 

Selic com a inflação corrente e os 

núcleos de inflação ainda em patamares 

elevados. 

 

A expectativa da Armor é que a alta da 

Selic acabará na próxima reunião do 

Copom, com taxa de 12,75%, mas 

Damico aventa a possibilidade de o 

Banco Central seguir aumentando a taxa 

por mais duas reuniões. “Talvez o BC 

não se disponha a dar mais uma alta de 

1 ponto e possa dar duas de 0,5 ponto”, 

afirma. 

 

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

ia/2022/04/11/cresce-visao-de-selic-

ainda-em-alta-apos-maio.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Com inflação espalhada, 
brasileiro de alta renda 
sustenta o consumo 
 
Juro mais alto empurra o cenário de 
vendas mais fortes para o segundo 
semestre 
 
Por Adriana Mattos — De São Paulo 
11/04/2022 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 
A divulgação, na sexta-feira, de um IPCA 

em março superando o teto das 

projeções reforça os sinais de uma 

persistente subida de preços, que deve 

exigir níveis mais altos de juros, com 

efeito direto sobre o poder de compra da 

população. Esse ambiente aumenta as 

incertezas num cenário de consumo já 

desigual e complexo para os negócios. 

Consultorias estimam demanda mais 

aquecida só após junho ou no quarto 

trimestre. 

 

Bancos e economistas começaram, na 

tarde de sexta-feira, a revisar para cima 

projeções de inflação e taxa Selic (juro 

básico) em 2022 e ações de varejistas 

altamente dependentes de crédito 

fecharam em forte queda no pregão da 

B3. 

 

Dois levantamentos recém-concluídos, 

das empresas de pesquisas GfK e 

NielsenIQ, obtidos pelo Valor, que 

cruzam renda e perfil de compra, 

mostram os efeitos da crise na ponta ao 

cliente. Há um recuo na fatia dos mais 

pobres nas vendas do comércio, e maior 

dependência de indústrias e varejistas 

da demanda dos mais ricos - sinal claro 

de aumento na desigualdade social. O 

percentual de pessoas cautelosas com o 

gasto, mesmo com recursos no bolso, 

está em 45%, acima da média global. 

 

 
Fatia de pessoas com medo de gastar é 

de 45% - acima da média global — Foto: 

Edilson Dantas/Agência O Globo 

 

“Há um efeito do cenário atual, e 

também resquícios das crises anteriores, 

de 2015 e 2016, que se somam à 

pandemia”, afirma Jonathas Rosa, 

executivo de varejo da NielsenIQ. 

 

 
Segundo a GfK, as classes alta e média 

alta chegaram a uma fatia de 56% na 

venda de bens duráveis (TVs, 

refrigeradores, lavadoras) de outubro a 

dezembro de 2021, a maior taxa em 12 

trimestres (três anos), o período de 

análise da pesquisa. De janeiro a março 

de 2020, com a pandemia na fase inicial, 

essas classes respondiam por 51% da 

compra e um ano antes, por 50%. 
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Aqueles com menos renda (classes baixa 

e média baixa) fizeram 39% das vendas 

no fim de 2021, quando Selic e inflação 

já pesavam nos custos de crédito e nas 

compras, versus 47% ao fim de 2020, 

período de liberação do auxílio 

emergencial. Pelos critérios da pesquisa, 

são renda baixa as famílias com ganho 

mensal inferior (sem impostos) a R$ 

1.600; na média baixa, de R$ 1.601 a R$ 

3 mil; na média alta, de R$ 3.001 a R$ 

5.200 e na alta, acima de R$ 5.201. 

 

Pela pesquisa da GfK, se concluiu que a 

renda “segura”- das pessoas empregadas 

(parte delas, das classes A e B) e de 

aposentados - está sustentando o 

consumo de bens duráveis. O 

trabalhador empregado respondeu por 

49% das compras no quarto trimestre, a 

maior taxa desde o início de 2020. Os 

desempregados participaram com 14%. 

Já entre outubro a dezembro de 2020, 

com o “coronavoucher” (auxílio do 

governo federal) sendo distribuído, os 

empregados fizeram 44% das compras, e 

os desempregados, 18%. Foram ouvidas 

a cada trimestre, entre 10,5 mil a 11,5 mil 

pessoas, em questionários que cobrem 

vendas em lojas físicas e pela internet. 

 

“Restam recursos na população de 

maior renda, mas a classe baixa está 

precisando de mais estímulos, que 

levam algum tempo para se refletir em 

consumo”, diz Felipe Mendes, diretor da 

GfK Brasil. No segundo trimestre, 

observa, trabalhadores mais pobres 

ainda vão carregar pressão mais forte 

em suas despesas, “mas é possível que o 

aumento do salário mínimo, dissídios 

em percentuais altos e a volta do Auxílio 

Brasil, no papel de estimuladores de 

demanda, melhorem a situação desse 

grupo após maio ou junho”. Haverá o 

impacto da queda no preço da energia e 

possíveis recuos na taxa de desemprego, 

mas, por outro lado, permanece o efeito 

dos juros, em alta desde 2021. “Há 

fatores negativos e positivos, e vamos ter 

que acompanhar os seus efeitos, mas 

será um equilíbrio difícil”. 

 

O diretor da GfK lembra que, quando a 

crise começou, os mais pobres 

compraram mais “itens de 

sobrevivência”, crescendo a sua 

participação em vendas de micro-ondas 

ou fogão. “Com o Auxílio Brasil, ele 

aproveitou para equipar o lar e cresce 

participação e itens no geral, até chegar 

2021 e ele perder sua posição na maioria 

dos produtos”. Já a classe alta reduziu 

sua fatia nas vendas por breve período 

em 2020, mas retomou sua posição no 

total, e hoje há uma disputa pela sua 

renda. 

 

Dados da pesquisa da Nielsen mostram 

uma taxa maior no Brasil (45%), frente 

ao resto do mundo (em 38%), de pessoas 

que, apesar de não terem sido afetadas 

pela crise após 2020, não se sentem 

seguras a comprar. “Esses precisam ser 

mais convencidos a gastar”, diz o estudo, 

de 64 páginas. Já aqueles que 

guardaram dinheiro na crise e estão 

mais tranquilos com sua situação (o 

“grupo pequeno, mas poderoso”) são 6% 

no Brasil, a mesma média global, pela 

pesquisa feita em março, em 16 países. 

 

Ainda há os “lutadores”, em dificuldade 

financeira até hoje, (22% no país e 23% 

no mundo), os “recuperados”, que 

passaram por perdas, mas já se 

recuperaram (19% e 21%, 

respectivamente) e os “inalterados”, que 

nada sentiram (8% e 12%, 

respectivamente). Segundo Rosa, da 

NielsenIQ, cerca de 80% da população 

está na faixa dos mais suscetíveis à crise 

(lutadores, cautelosos e recuperados). 

“Acompanhamos esses grupos desde 

2016 e 2017, quando também explodiu a 

inflação e desemprego. E esse grupo 
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viveu muitos processos cíclicos, muitos 

altos e baixos, então ele entrou na 

pandemia já bem fragilizado”, afirma. 

 

Como o mercado de consumo se 

fortalece pelo ganho de escala no varejo 

e de expansão da produção na indústria, 

a perda de renda nas classes mais baixas 

compromete planos de investimento e 

geração de empregos. É por isso também 

que essa volatilidade preocupa o setor. 

“A margem apertada do varejo faz ele 

depender de muito volume para diluir 

custos, e se começa a achatar a base, 

acende um sinal de atenção”, diz o 

economista da Confederação Nacional 

de Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), Fabio Bentes. 

 

Dentro dessa lógica, José Jorge do 

Nascimento Jr, presidente da Eletros, 

associação da indústria de eletrônicos, 

diz que parte do setor que vende itens de 

alto valor agregado, focado em classes de 

maior poder aquisitivo, está “bem 

satisfeita”. “Mas em termos gerais, o 

mercado está ruim desde outubro. Não 

há novos investimentos realmente 

relevantes e ainda há o anúncio [em 

março] da redução de 10% do Imposto 

de Importação de alguns bens, o que traz 

insegurança às empresas”, diz. 

 

“A renda da grande massa de 

consumidores está esmagada. Por 

exemplo, vendemos em 2020 e parte de 

2021 muitos aspiradores de pó-robôs, 

que custam R$ 2 mil. A gente vende um 

número ‘x’ deles, mas ‘10x’ de 

aspiradores normais, de R$ 300, R$ 

400. É muito bom vender o robô, mas 

não é ele que gera mesmo arrecadação 

de tributos e volume”, completa ele. 

 

Na avaliação de Bentes, da CNC, o 

anúncio de um IPCA em 1,62% em 

março (o maior índice para o mês desde 

1994), adiciona risco ao cenário no curto 

prazo - a entidade projetava até 

dezembro alta de 0,9% nas vendas do 

comércio em 2022 e neste ano reviu para 

0,5% (descontando inflação). Porém, diz 

ele, é preciso considerar “fatores 

compensatórios” ao longo de 2022, com 

efeito maior na segunda metade do ano. 

 

“Dólar mais barato ajuda hoje, com 

estoques entrando nas lojas menos 

caros, e ainda há um ‘gap’ entre preços 

do atacado e do varejo, porque as redes 

não vêm repassando toda a pressão que 

chega do chão de fábrica”, diz. “A 

inflação no atacado, que já foi 25% em 12 

meses, até dezembro, no acumulado até 

fevereiro está em 20%, e esperamos que 

o varejo ainda vá repassando a metade 

disso, pelo cenário ‘macro’ ainda difícil”. 

 

O Itaú revisou na sexta-feira a projeção 

para o IPCA de 2022 de 6,5% para 7,5% 

e prevê a Selic continue subindo até 

13,75% ao ano. O Santander subiu, no 

mesmo dia, a estimativa de IPCA de 

6,5% para 7% e vê juros em 13,75% no 

ano - 0,5 ponto acima da análise 

anterior. 

 

No pregão da bolsa, na sexta-feira, os 

papéis de Via, Americanas e Magazine 

Luiza caíram 7,93%, 7,72%, 6,55%, 

respectivamente. Na visão do analista do 

Itaú BBA, Thiago Macruz, esse recuo 

precisa ser analisado sob a ótica do custo 

de capital, pressionado pelo quadro de 

inflação persistente e juros altos de 

forma mais longa. “Varejistas mais 

expostos à classe C até tendem a ter um 

melhor segundo semestre, mas em parte 

pela base de comparação desse período 

mais fácil sobre 2021”, diz ele. 
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https://valor.globo.com/empresas/noti

cia/2022/04/11/com-inflacao-

espalhada-brasileiro-de-alta-renda-

sustenta-o-consumo.ghtml  
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/11/com-inflacao-espalhada-brasileiro-de-alta-renda-sustenta-o-consumo.ghtml


10 

 

 
 

Empresas 

Falta opção de nova política 
de preço para Petrobras, diz 
Luna 
 
Presidente vê pouca margem de 
manobra para próxima diretoria 
 
Por Andrea Jubé — De Brasília 
11/04/2022 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 
Às vésperas de deixar o cargo, o 

presidente da Petrobras, Joaquim Silva 

e Luna, acredita que dificilmente a nova 

direção da estatal, que será eleita na 

quarta-feira, terá instrumentos para 

alterar a política de preços da empresa, 

como vem sendo cobrado publicamente 

pelo presidente Jair Bolsonaro. 

 

 “Não tem margem de manobra para 

mudar isso”, afirmou o general da 

reserva em entrevista ao Valor. Mesmo 

com resultados expressivos, como o 

lucro recorde de R$ 106 bilhões relativo 

a 2021 (15 vezes superior ao resultado de 

2020), ele sofreu fritura pública do 

governo por não ceder à pressão para 

mudar a política de preços da Petrobras, 

baseada na paridade internacional. 

 

“Com o que tem hoje de legislação, de 

norma, não dá [para mudar a política de 

preços]. É preciso considerar que a 

empresa toma decisão compartilhada, é 

uma vontade coletiva, passa pelo comitê 

executivo, pelo conselho de 

investimentos. Não vejo como alterar 

isso na Petrobras”, completou. 

 

Sem alterar as normas, e sem ceder a 

Bolsonaro, ele conseguiu a proeza de 

anunciar na última sexta-feira - a cinco 

dias de deixar o cargo -, a redução do 

preço do gás de cozinha (GLP) em mais 

de 5%. Em comunicado oficial, a 

empresa justificou a iniciativa pela 

“evolução dos preços internacionais e da 

taxa de câmbio, que se estabilizaram em 

patamar inferior para o GLP”. 

 

Silva e Luna argumentou que o caminho 

responsável para mitigar o aumento do 

combustível seria por meio de ações do 

Congresso e do governo. Lembrou que a 

política de subsídios foi praticada no 

passado “por um período curto, bem 

definido, para fazer um amortecimento 

dessas pressões”. Mas o governo 

recusou-se a recorrer a esse mecanismo 

desta vez. 

 

O presidente da estatal alegou que um 

dos impeditivos para a Petrobras rever a 

política de preços é o alto índice de 

importação de combustível: “a razão é 

conhecida, importamos 30% do 

combustível. Pagar o preço mais caro e 

vender mais barato vai gerar 

desabastecimento, mesmo”, sublinhou. 

 

Ele acrescentou que a estatal vem sendo 

exposta a “crises sucessivas”, que 

impactam os preços dos combustíveis, 

como a pandemia “que ainda não está 

concluída”. Ele citou, ainda, a “crise de 

energia do ano passado, que teve 

impacto grande no setor elétrico e 

energético”, e agora a guerra na Ucrânia. 

 

Ele argumentou que a empresa está 

fazendo o possível para evitar aumentos. 

Antes de anunciar o reajuste de 18,8% 

para a gasolina, e de 24,9% para o diesel 

no dia 10 de março, que irritou 

Bolsonaro, havia 57 dias que a estatal 

não revia os preços. “O que a empresa 

está fazendo? Produzir o máximo que ela 

pode produzir em 25 anos. Todas as 

refinarias bateram seus recordes acima 

de 92% de produtividade”, observou. 
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Ele elogiou as escolhas do governo para 

a nova direção da empresa. Sobre o ex-

secretário de Minas e Energia José 

Mauro Coelho, que vai substitui-lo no 

comando da estatal, Silva e Luna 

classificou como “grande acerto”. Disse 

que Coelho “vai somar muito” porque 

tem “grande conhecimento na área de 

óleo e gás, é pessoa de fácil trato, e vai se 

encaixar bem”. 

 

Quanto à indicação do atual conselheiro 

Márcio Weber para a presidência do 

conselho de administração, ele 

classificou como “excepcional”. “Ele foi 

funcionário da Petrobras, é muito 

respeitado, vai continuar com o trabalho 

que estava fazendo”, avaliou. 

 

Silva e Luna afirmou que a nova 

administração vai enfrentar os mesmos 

desafios que ele encarou quando 

assumiu o cargo, há um ano. Ele não vê 

rumo diferente para a empresa, a não ser 

continuar investindo no pré-sal, que 

responde por 71% da exploração e 

produção do óleo da companhia. “É uma 

área de grande produtividade, com baixo 

teor de enxofre”, salientou. Além disso, 

afirmou que é preciso “investir nas 

refinarias, e continuar olhando para a 

transição energética”. 

 

O general se despede do posto com a 

relação estremecida com Bolsonaro, que 

comandou à luz do dia a fritura do antigo 

aliado. 

 

Questionado se o episódio provocou 

rusgas na relação dos militares com o 

presidente, Silva e Luna disse não ter 

como fazer essa avaliação. Mas disse ter 

recebido manifestações de solidariedade 

de dezenas de colegas de caserna, da 

ativa e da reserva. “Não me sinto 

arranhado por nada”, afirmou. 

 

No período de um ano que comandou a 

Petrobras, a estatal começou a operar a 

maior plataforma de óleo e gás, a FPSO 

Carioca, no campo de Sépia. A empresa 

atingiu recorde de produção no pré-sal, 

antecipou pagamento da dívida em R$ 

64 bilhões, investiu R$ 360 bilhões em 

novos projetos em cinco anos, 24% 

acima do volume projetado pelo ciclo 

anterior, diz relatório parcial de sua 

gestão. 

 

Ainda no período de sua gestão, a estatal 

conseguiu retornar ao Índice Dow Jones 

de Sustentabilidade, em 

reconhecimento às iniciativas nas áreas 

ambiental, social e de governança. E 

obteve a elevação da nota de crédito 

global pela agência Moody’s. 

 

 
Silva e Luna deixa cargo desgastado 

pelas críticas do presidente Jair 

Bolsonaro à política de reajustes de 

preços da estatal — Foto: Andre 

Dusek/AE 

 

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

cia/2022/04/11/falta-opcao-de-nova-

politica-de-preco-para-petrobras-diz-

luna.ghtml  
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Legislação 

STF julga redução de 
alíquotas do Reintegra 
 
Julgamento começou com o voto do 
ministro Gilmar Mendes, em sentido 
desfavorável às exportadoras 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
11/04/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) 

tem até a semana que vem para definir 

se as alíquotas do Regime Especial de 

Reintegração de Valores Tributários 

para as Empresas Exportadoras 

(Reintegra) podem ser livremente 

reduzidas pelo governo federal. Esse 

tema está em análise no Plenário Virtual. 

O julgamento foi iniciado com o voto do 

relator, ministro Gilmar Mendes, a 

favor da interferência, e com a 

divergência aberta pelo ministro Edson 

Fachin. 

 

Dois processos estão em análise. Foram 

ajuizados pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) e 

pelo Instituto Aço Brasil pouco 

depois da greve dos 

caminhoneiros de 2018. Naquela 

ocasião, para cobrir as despesas geradas 

com o acordo firmado com a categoria, o 

governo baixou um decreto alterando o 

crédito das exportadoras. 

 

Antes, o percentual utilizado para o 

cálculo sobre as receitas de exportação 

variava entre 0,1% e 3%. Depois, foi 

fixado entre 0,1% e 2%. “A lei não deu 

um cheque em branco para o governo”, 

defendeu em vídeo enviado aos 

ministros o advogado Gustavo do 

Amaral Martins, representante da CNI. 

O Reintegra foi criado em 2011, pela Lei 

nº 12.546, com o objetivo de ressarcir as 

empresas exportadoras pelo resíduo 

tributário existente na cadeia de 

produção dos bens. Seria uma forma de 

aumentar a competitividade das 

companhias brasileiras no mercado 

internacional. 

 

A discussão que está no STF se dá em 

torno do artigo 22 da lei. Consta nesse 

dispositivo que a alíquota utilizada para 

calcular o crédito será estabelecida pelo 

Poder Executivo e o parágrafo 1º 

complementa que poderá haver variação 

entre 0,1% e 3%. 

 

As entidades empresariais querem que 

os ministros declarem esse texto 

inconstitucional. Sustentam que apesar 

de ter o poder de calibrar o percentual de 

apuração do crédito, o Executivo não 

poderia reduzi-lo discricionariamente e 

sem justificativa relevante. 

 

Da forma como vem ocorrendo, 

defendem, gera ofensa aos princípios 

constitucionais da não exportação de 

tributos, da livre concorrência, 

proporcionalidade e da vedação do 

retrocesso econômico (ADI 6040 e ADI 

6055). 

 

Para a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), por outro 

lado, as imunidades 

tributárias aplicáveis às exportações - 

previstas na Constituição - não se 

estendem a toda cadeia produtiva. “O 

Reintegra não é um comando 

constitucional”, enfatizou aos ministros 

a procuradora Patricia Grassi Osório. 

 

Seria uma ajuda a mais às exportadoras, 

segunda ela. “É evidente que a carga 

tributária remanescente na cadeia 

produtiva impacta o custo do produto a 

ser exportado. O Reintegra pretendeu 
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amenizar essa carga, mas dentro do 

possível, sem nenhuma obrigatoriedade 

de exterminar todo o resíduo.” 

 

O ministro Gilmar Mendes votou na 

sexta-feira. Ele concorda com a PGFN 

que o Reintegra não se insere no 

contexto de imunidades previsto na 

Constituição. Para ele, trata-se de 

benefício fiscal - uma “subvenção 

econômica”. “É claro que do ponto de 

vista ideal, haveria uma reintegração 

total do resíduo tributário remanescente 

na cadeia produtiva, mas diante da 

realidade de escassez de recursos 

públicos, reintegra-se aquilo que é 

possível do ponto de vista de política 

macroeconômica, não podendo esta 

Suprema Corte se imiscuir na função de 

definir política tributária”, afirma. 

 

Fachin divergiu, julgando procedentes 

as ações. Os demais ministros têm até o 

dia 20 para votar. Mas podem pedir vista 

ou apresentar destaque e levar o tema a 

julgamento presencial, suspendendo as 

discussões. 

 

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

cia/2022/04/11/stf-julga-reducao-de-

aliquotas-do-reintegra.ghtml  
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Economia 

Receita com royalties do 
petróleo dispara e turbina 
caixas de governos com R$ 
118,7 bi no ano eleitoral 
 
Disparada dos preços internacionais 
puxam novo recorde em receitas do 
setor no país. Alta do dólar e expansão 
da produção do pré-sal também ajudam 
 
Carolina Nalin 
11/04/2022 - 04:30 
 

Maricá, na Região dos Lagos do Estado 

do Rio, é a campeã em recebimento de 

royalties entre as prefeituras do país 

Foto: Luís Alvarenga / Agência O Globo 

 

RIO - A disparada dos preços 

internacionais do petróleo reforça os 

cofres públicos no ano eleitoral. Depois 

de bater recorde em 2021, avançando 

65% em relação ao ano anterior, a 

arrecadação de União, estados e 

municípios com royalties e participações 

especiais da produção de petróleo e gás 

no país deve terminar o ano com um 

novo salto de nada menos do que 58,9%, 

para R$ 118,7 bilhões, segundo projeção 

da Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

 

Em janeiro, a previsão era de quase R$ 

77 bilhões no ano. A revisão reflete a 

aceleração da trajetória de alta do barril 

no mercado internacional provocada 

pela eclosão da guerra na Ucrânia no fim 

de fevereiro e as sanções impostas à 

Rússia, que é um dos maiores 

produtores do mundo. 

 

Também influenciam a conta o dólar 

ainda alto e a expansão da produção nos 

campos de alta produtividade do pré-sal 

na Bacia de Santos. 

 

Plataforma da Petrobras em campo do 

pré-sal, na Bacia de Santos Foto: 

Divulgação / Petrobras 

 

Especialistas alertam para o risco de o 

calendário eleitoral impedir a aplicação 

dessa “gordura extra” em investimentos 

de longo prazo como saúde, 

saneamento, educação e meio ambiente, 

como prevê a lei. 

 

A receita dos royalites (cujas alíquotas 

em contratos variam de 5% a 15% do 

valor da produção mensal) e 

participações especiais (contribuições 

extras trimestrais com alíquotas 

progressivas para campos de grande 

volume de produção) tem sido turbinada 

pelo dólar alto e pela valorização do 

petróleo desde a retomada da economia 

global no ano passado, após o baque da 

Covid-19. 

 

Em março deste ano, o barril do tipo 

Brent bateu US$ 139, a maior cotação 

desde 2008. Apesar do recuo nas 

últimas semanas, ainda acumula um 

salto de mais de 30% neste ano. Na 

sexta-feira passada, o contrato futuro do 

Brent terminou o dia em US$ 102,78. 

 

RJ fica com a maior parte 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/barril-do-brent-sobe-acima-de-us-135-com-temores-de-aperto-no-mercado-1-25421570
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/barril-do-brent-sobe-acima-de-us-135-com-temores-de-aperto-no-mercado-1-25421570
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A expectativa é que os preços do petróleo 

continuem altos durante o ano, o que 

encarece os combustíveis, mas favorece 

principalmente estados e municípios, 

que ficam com cerca de 60% dos 

royalties. 

 

Governadores e prefeitos de Rio de 

Janeiro, São Paulo e Espírito Santo são 

os mais beneficiados por concentrarem a 

maior parte da produção no mar. 

 

A tendência é que cidades como as 

fluminenses Maricá, Niterói e Macaé, a 

paulista Ilhabela e a capixaba Presidente 

Kennedy se mantenham na liderança 

dessa arrecadação, com a manutenção 

em vigor do sistema que privilegia os 

entes federativos produtores. 

 

Uma lei aprovada no Congresso para 

alterar essa distribuição segue suspensa 

à espera de uma decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF). 

 

Segundo dados da Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), 

somente a receita dos municípios 

fluminenses com royalties cresceu 66% 

em 2021, somando R$ 8,6 bilhões, a 

quinta alta consecutiva. 

 

Alguns municípios do estado também 

receberam participações especiais, 

totalizando R$ 2,9 bilhões. Mais 

otimista que a ANP, a Firjan prevê que a 

arrecadação de royalties no país cresça 

83% este ano, considerando a cotação do 

barril em US$ 115 e a do dólar em R$ 

4,92. 

 

— Hoje, o Rio responde por cerca de 

80% do total de petróleo produzido no 

país. E esse percentual só tende a crescer 

porque as principais oportunidades de 

expansão da produção estão localizadas 

em águas fluminenses — diz Fernando 

Montera, coordenador de Conteúdo de 

Petróleo, Gás e Naval da Firjan. 

 

Especialistas em contas públicas 

concordam que o prolongamento do 

conflito entre Rússia e Ucrânia ainda 

pode levar as cotações do petróleo a 

níveis mais altos ou mantê-las 

pressionadas por mais tempo, 

resultando numa receita ainda maior 

que o previsto para este ano. 

 

No entanto, alertam para o risco de 

gestores usarem mal os recursos extras 

por causa da pressão do calendário 

eleitoral para elevar despesas de custeio. 

 

Royalties foram criados para financiar 

investimentos e políticas de longo prazo 

capazes de promover desenvolvimento 

sustentável para um futuro sem o 

petróleo, mas são recorrentes as 

manobras fiscais para gastos correntes e 

isenção de impostos. 

 

— É preciso que as amarras da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e da lei eleitoral 

sejam ainda mais destacadas para evitar 

gastos e renúncias permanentes em 

cima de uma receita temporária — diz 

Vilma Pinto, diretora da Instituição 

Fiscal Independente (IFI), órgão ligado 

ao Senado Federal. 

 

Istvan Kaznar, professor da Ebape/FGV, 

alerta para a falta de expertise dentro 

das secretarias de fazenda para alocar os 

royalties em planejamentos estratégicos 

de cinco, dez anos. 

 

Ele destaca que desequilíbrios 

financeiros constantes levam prefeitos, 

que funcionam como os principais cabos 

eleitorais em anos de eleições para 

presidente e governadores, a 

direcionarem royalties para o custeio da 

máquina pública. 
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Apelo eleitoral 
 
Os impactos da pandemia tendem a 

reforçar o apelo de gastos eleitoreiros 

com o aumento das demandas sociais 

imediatas. 

 

— Há administrações sérias, mas 

infelizmente muitos entes federativos 

usam royalties para criar cabides de 

empregos — observa Kaznar. 

 

Rodrigo Lira, professor da Universidade 

Cândido Mendes (Ucam), concorda: 

 

— O município acaba alocando essa 

renda oriunda do petróleo em custeio e 

isso é agravado pela gramática da 

política brasileira. Em ano de eleição, 

então, imagina. Se não tiver regramento, 

acaba sendo revertido para aumento de 

salários e algumas políticas de custeio 

que depois o município não vai 

conseguir manter. 

 

O risco de continuidade das ações é real, 

já que a festa da multiplicação dos 

royalties tem data para acabar. Em 

2023, a ANP prevê uma queda de 7,62% 

na receita total de royalties e 

participações especiais. E, a partir de 

2024, a expansão deve retomar ritmo 

bem mais moderado. 

 

— Hoje o preço do petróleo está num 

patamar histórico, mas, a partir de 2023, 

pode cair, e com um real mais valorizado 

do que as médias de 2021 e 2022. Tudo 

isso pode jogar contra, e a tendência é 

que a arrecadação deste ano não se 

repita — diz Edmar Almeida, professor 

do Instituto de Energia da PUC-Rio. 

 

Para Fernando Montera, da Firjan, os 

municípios impactados pela bonança 

dos royalties precisam aprender a se 

preparar para os desafios que também 

são trazidos pela indústria do petróleo, 

como riscos ambientais advindos da 

exploração, bem como com a atração de 

migrantes, que aumenta a demanda por 

serviços públicos: 

 

— É importante pensar que (o petróleo) 

é um recurso finito e variável. Hoje, o 

preço está alto, amanhã pode estar 

baixo, e a responsabilidade na utilização 

do recurso tem que levar 

em consideração essa realidade. 

 

Plano de futuro 
 
Rodrigo Lira, da Ucam, enfatiza a 

necessidade de os municípios 

descobrirem sua vocação e usar os 

recursos do petróleo para estimular 

alternativas econômicas: 

 

— Todo o investimento precisa ser 

antecedido de um diagnóstico para que 

se entenda quais seriam as vocações 

dessa cidade, para então fomentar o 

desenvolvimento dessas atividades. 

Atento a essa projeção de arrecadação, o 

olhar do governante precisa ser no 

desenvolvimento econômico da cidade e 

não em situações pontuais. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/re
ceita-com-royalties-do-petroleo-
dispara-turbina-caixas-de-governos-
com-1187-bi-no-ano-eleitoral-
25470392  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Bolsa cai e dólar opera 
estável, com baixa de 
commodities e falas do 
presidente do BC no foco 
 
Commodity é negociada abaixo dos US$ 
100 e pressiona papéis da Petrobras. 
Campos Neto avalia IPCA de março 
como 'surpresa' 
 
O Globo 
11/04/2022 - 11:03 / Atualizado em 
11/04/2022 - 11:05 
 

Falas sobre política monetaria no Brasil 

e nos Estados Unidos guiam dia dos 

mercados. Foto: Pei Fon / Agência O 

Globo 

 

RIO — A Bolsa cai enquanto o dólar 

opera estável ante o real no início desta 

segunda-feira. No pregão, os 

investidores repercutem falas do 

presidente do Banco Central (BC), 

Roberto Campos Neto, após o IPCA de 

março ter atingido o maior valor desde 

antes do Plano Real. 

 

No exterior, são aguardadas novas 

declarações de membros do Federal 

Reserve, Banco Central americano. Os 

agentes de mercados também 

monitoram os desdobramentos da 

guerra entre a Rússia e Ucrânia e o 

avanço de casos da Covid-19 na China, 

que ajudou a derrubar as bolsas no 

continente e os preços do barril de 

petróleo. 

 

Por volta de 10h55, o Ibovespa cedia 

0,76%, aos 117.421 pontos. O principal 

índice da B3 é pressionado pelo 

desempenho ruim de papéis ligados a 

commodities. 

 

No mesmo horário, a moeda americana 

tinha alta de 0,06%, negociada a R$ 

4,7120, mas sem apresentar uma direção 

definida. 

 

Pressão inflacionária 
 
Após o índice de inflação vir, 

novamente, acima do esperado, o 

mercado já espera que o ciclo de altas de 

juros se prolongue além de maio, ao 

contrário do que havia sinalizado 

Campos Neto em declarações recentes. 

 

Durante participação em um evento de 

mercado, o presidente do BC destacou 

que a pressão inflacionária está presente 

em vários países, citando as surpresas 

no Chile e na Colômbia. 

 

No caso brasileiro, ele reconheceu que o 

último resultado foi surpreendente, com 

pressão de combustíveis, vestuário e 

alimentação fora do domicílio. 

 

— Já estávamos vendo uma velocidade 

da passagem do combustível para a 

bomba de forma mais rápida. Estamos 

avaliando essa surpresa e vendo se muda 

alguma coisa na tendência. Essa 

surpresa também se faz presente em 

vários países que tiveram índices 

anunciados recentemente. 

 

Ele acrescentou: 

 

— Achamos que grande parte do 

trabalho que fizemos, em termos de 

juros, vai ter um forte impacto nos 

próximos trimestres. Temos uma 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-inflacao-acelera-para-162-maior-para-marco-desde-1994-antes-do-plano-real-25465999
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-inflacao-acelera-para-162-maior-para-marco-desde-1994-antes-do-plano-real-25465999
https://oglobo.globo.com/economia/petroleo-cai-abaixo-de-us-100-com-avanco-da-covid-na-china-1-25470623
https://oglobo.globo.com/economia/petroleo-cai-abaixo-de-us-100-com-avanco-da-covid-na-china-1-25470623
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defasagem em relação ao que foi feito. 

Estamos sempre reabertos a analisar o 

cenário se entendermos que há algo 

diferente do padrão que tínhamos 

identificado até então. 

 

O presidente do BC destacou que parte 

da melhora vista no câmbio ainda não 

está totalmente refletida nos índices de 

inflação. 

 

Perguntado sobre o impacto da 

apreciação do real nos índices 

inflacionários, Campos Neto afirmou 

que a queda do dólar é benéfica, mesmo 

que surta efeito contra todos os choques. 

 

— O efeito do câmbio tem sido muito 

benéfico. Ele serviu como amortecedor 

na parte de alimentos, em metais, é 

positivo, e, em combustíveis, eu diria 

que não foi suficiente. 

 

Para o presidente o recente fluxo 

estrangeiro que veio para o Brasil não 

tem característica de reversão no curto 

prazo, sendo necessário observar a 

forma como se dará o processo de 

normalização de juros nos EUA. 

 

Segundo o presidente do BC, o fim das 

restrições sanitárias levou ao teste de 

uma tese que o aumento do consumo era 

um choque de oferta e que, portanto, 

havia um aumento temporário da 

inflação. 

 

No exterior, a inflação alta também é 

problema. Nesse sentido, as falas de 

presidentes regionais do Fed podem dar 

pistas sobre a velocidade da alta dos 

juros americanos que, ao contrário da 

nossa, só está começando. 

 

Petrobras e Vale caem 
 
Entre as açoes, as ordinárias da 

Petrobras (PETR3, com direito a voto) 

cediam 1,08% e as preferenciais 

(PETR4, sem direito a voto), 0,99%, em 

linha com a queda do petróleo no 

exterior. 

 

As ordinárias da Vale (VALE3) cediam 

1,07%  e as da Siderúrgica Nacional 

(CSNA3), 0,66%. 

 

As preferenciais da Usiminas (USIM5) 

caíam 0,77%. 

 

No setor financeiro, as preferenciais do 

Itaú (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4) 

tinham quedas de 0,60% e 0,14%, 

respectivamente. 

 

Petróleo abaixo de US$ 100 
 
Os preços dos contratos futuros do 

petróleo tinham fortes queda pela 

manhã, influenciados pelas medidas de 

restrição sanitárias imposta na China. 

Também segue no foco a liberação de 

reservas estratégicas por parte de países 

produtores. 

 

Por volta de 10h40, o preço do contrato 

para junho do petróleo tipo Brent caía 

4,09%, negociado a US$ 98,58, o barril. 

 

Já o preço do contrato para maio do 

petróleo tipo WTI cedia 4,34%, cotado a 

US$ 94,00, o barril. 

 

Bolsas no exterior 
 
Na Europa, as bolsas operavam com 

direções contrárias. Por volta de 10h50, 

em Brasília, a Bolsa de Londres cedia 

0,18% e a de Frankfurt, 0,87%. Em 

Paris, ocorria alta de 1,07%. 

 

As bolsas asiáticas fecharam com 

quedas. O índice Nikkei, da Bolsa de 

Tóquio, caiu 0,61%. Em Hong Kong, 

houve baixa de 3,03% e, na China, de 

2,61%. 
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vestimentos/bolsa-cai-dolar-opera-
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Economia 

Com custos em alta, 
produtores de ovos e suínos 
optam por reduzir a oferta no 
mercado 
 
Insumos como milho e farelo de soja 
sobem após pandemia e guerra na 
Ucrânia, provocando prejuízos aos 
produtores 
 
Luciana Dyniewicz, O Estado de S. 
Paulo 
11 de abril de 2022 | 05h00 
 
Pressionados pela alta dos custos, 

acentuada no último mês 

como consequência da guerra na 

Ucrânia, produtores de suínos e ovos 

passaram a reduzir suas ofertas em uma 

tentativa de elevar os preços de venda e 

diminuir os prejuízos que foram 

acumulados nos últimos dois anos. A 

medida deve dificultar – ainda mais – a 

vida do consumidor, que enfrenta uma 

inflação de 11,3% nos últimos 12 meses. 

 

Desde o início da pandemia, a cotação 

do milho, uma das principais matérias-

primas da atividade, avançou 71%. 

Enquanto isso, o preço no atacado da 

caixa de ovos comercializada em Bastos 

(SP), cidade que é a maior produtora de 

ovos do País, aumentou 36%. 

 

Suinocultor em Santa Catarina; 

Fernando Haidemann reduziu matrizes 

de 600 para 400 Foto: Guilherme 

Hahn/Estadão 

 

No caso da carne de porco, a situação é 

ainda mais delicada: o valor médio pelo 

quilo pago ao produtor em cinco Estados 

subiu 18%. 

 

A analista Juliana Ferraz, do Centro de 

Estudos Avançados em Economia 

Aplicada, da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (Cepea-

Esalq/USP), explica que, para os 

produtores de suínos, há uma 

dificuldade de repassar a alta nos custos 

porque a carne é tida como produto 

intermediário, nem caro nem barato. 

 

Isso significa que, quando a carne 

bovina encarece, os consumidores não 

recorrem à de porco, mas à de frango. 

“Os preços do suíno acabam ficando 

muito voláteis e é mais difícil fazer o 

repasse”, diz Juliana.  

 

Preço da ração 
 
Segundo ela, a suinocultura vive uma 

das piores crises da história, com 

produtores tendo prejuízos há mais de 

um ano. Entre as principais dificuldades 

enfrentadas pelo setor está o preço da 

ração. Do total do custo de produção, 

70% é com milho e farelo de soja.  

 

O suinocultor Fernando Haidemann 

Esser, de Santa Catarina, conta que, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-alimentos-supermercado-precos,70004033795
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-alimentos-supermercado-precos,70004033795
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/escola-superior-de-agricultura-luiz-de-queiroz
https://tudo-sobre.estadao.com.br/escola-superior-de-agricultura-luiz-de-queiroz
https://tudo-sobre.estadao.com.br/escola-superior-de-agricultura-luiz-de-queiroz
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antes da pandemia, pagava R$ 45 na 

saca de milho e R$ 1,20 no quilo do 

farelo de soja, também usado na 

alimentação animal. Em março, chegou 

a pagar R$ 105 e R$ 3,10, 

respectivamente. Sem conseguir 

repassar essa alta, diminuiu o número 

de matrizes de 600 para 400. “A cada 

ano eu renovava metade do plantel. 

Desde agosto passei a reduzir. Minha 

reserva financeira acabou. Não tenho 

mais como fazer reposição”, diz. “Antes 

da guerra, a alimentação já estava cara, 

mas tinha perspectiva de que os preços 

começassem a cair. Com a guerra, ficou 

mais difícil.” 

 

Segundo o presidente da Associação 

Catarinense de Criadores de Suínos, 

Losivanio de Lorenzi, o prejuízo dos 

produtores da região hoje é de R$ 1,10 

por quilo de carne e deve se manter por 

mais um ano, período em que os custos 

estarão pressionados e ainda haverá 

excedente de carne suína no mundo. 

 

A oferta da proteína tem crescido 

globalmente desde 2019, quando a peste 

suína africana dizimou o plantel da 

China. Produtores de todo o mundo 

ampliaram suas ofertas de forma 

desordenada para atender o mercado 

oriental. 

 

Ovos 
 
O setor de ovos também tem registrado 

perdas. Segundo o Sindicato Rural 

de Bastos, com o aumento no preço das 

commodities desde 2020, o custo para 

produzir uma caixa de 30 dúzias 

alcançou R$ 200, enquanto o preço de 

venda ronda os R$ 140. 

 

Cristina Yabuta, diretora da entidade, 

reconhece que houve alta de 40% no 

preço de venda apenas neste ano, mas 

afirma que, ainda assim, não foi 

suficiente para cobrir os custos. 

 

Segundo Cristina, diante do prejuízo, os 

produtores passaram a mandar as 

galinhas para o frigorífico e, assim, o 

número de aves destinadas à produção 

de ovos caiu de 12 milhões em 2020 para 

8 milhões. “Nunca imaginamos que 

teríamos tanto prejuízo. Cada galinha é 

um rio de custos sangrando. E, para 

nosso consumidor, que é a base da 

pirâmide, também não está barato”, 

afirma. 

 

Jorge Hiroki é produtor de ovos em 

Bastos; ele conta que tem diminuído sua 

produção após diversos prejuízos Foto: 

Paulo Miguel/Estadão 

 

Com três granjas em operação em 

Bastos, Jorge Miyakubo precisava 

comprar 27 mil pintinhos a cada dois 

meses para manter o nível de produção. 

Agora, reduziu para 21 mil. “Tive de 

diminuir porque, quanto mais ração, 

mais prejuízo. Não estou repondo o total 

para ver se os preços melhoram.” 

 

Cristina afirma que o equilíbrio entre 

custo e preço de venda só deve ser 

atingido quando houver redução ainda 

maior no número de aves. Isso deve 

levar cerca de um ano para ocorrer, dado 

que, ao contrário do ciclo da carne de 

frango, o do ovo é longo.  São ao menos 

seis meses para a galinha botar os 

primeiros ovos e, a partir daí, mais 70 

semanas produzindo.  

 
 

https://www.estadao.com.br/noticias/geral,bastos-a-capital-niponica-do-ovo,191578
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Governo admite ter de pagar 
R$ 1 trilhão em dívidas por 
perdas da União na Justiça 
 
Dados são do Ministério da Economia; 
esta é a primeira vez que o Executivo vê 
suas futuras perdas chegarem neste 
patamar 

 
Guilherme Pimenta e Adriana 
Fernandes, O Estado de S.Paulo 
11 de abril de 2022 | 10h12 

 
BRASÍLIA - As futuras perdas prováveis 

de causas do governo federal na Justiça 

ultrapassou pela primeira vez a cifra do 

trilhão. Dados do próprio Ministério 

da Economia mostram um impacto de 

R$ 1 trilhão nas contas públicas em 

razão de futuras derrotas em ações que 

podem elevar despesas ou frustrar 

receitas. 

 

Esta é a primeira vez que o Executivo vê 

suas futuras perdas chegarem neste 

patamar. No balanço publicado no ano 

passado, referente ao ano de 2020, o 

governo previa perdas de R$ 769 

bilhões. Em 2019, o valor era R$ 681 

bilhões e, em 2018, R$ 169 bilhões. 

 

Os processos são classificados pelo 

governo em duas categorias: perda 

provável e possível. Eles envolvem tanto 

casos com potencial para resultar em 

pagamentos diretos pela União, os 

precatórios, quanto processos nos quais 

o governo não terá despesas diretas em 

caso de perda, mas que terão impacto na 

arrecadação futura projetada. Isso 

acontece, por exemplo, quando o 

governo não pode mais cobrar 

determinado imposto. 

Um processo é classificado como perda 

provável quando abrange ações nas 

quais já houve alguma decisão colegiada 

desfavorável à União no Supremo 

Tribunal Federal (STF), 

no Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) ou no Tribunal Superior do 

Trabalho (TST). 

 

Ministério da Economia; dados do órgão 

apontam impacto de R$ 1 trilhão nas 

contas públicas em razão de futuras 

derrotas em ações judiciais Foto: 

Washington da Costa/ME 

 

Guedes fala em "meteoro" 
 
No ano passado, o ministro Paulo 

Guedes (Economia) classificou o 

montante como um “meteoro” e alegou 

existir uma “indústria de precatórios” no 

país. Com uma previsão de pagamento 

de R$ 89 bilhões para pagamentos de 

precatórios, o que em um primeiro 

momento inviabilizou a ampliação do 

Bolsa Família, o governo conseguiu, 

então, aprovar junto ao congresso uma 

PEC que reduziu o valor dessa despesa 

para cerca de R$ 45 bilhões, 

estabelecendo um teto anual. O valor 

para pagamento de precatórios em 2023 

será apurado no meio do ano e, em face 

do expressivo aumento, é aguardado 

com expectativas. 

 

O Balanço Geral da União (BGU) 

publicado esta semana informa que a 

maior parte das ações com futuras 

perdas são administradas pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/stf-supremo-tribunal-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/stf-supremo-tribunal-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/stj-superior-tribunal-de-justica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/stj-superior-tribunal-de-justica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tst-tribunal-superior-do-trabalho
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tst-tribunal-superior-do-trabalho
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-guedes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-guedes
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Nacional (PGFN), órgão jurídico do 

Ministério da Economia, responsável 

por defender teses do governo nos 

tribunais, principalmente as tributárias. 

 

Do R$ 1 trilhão futuro que a União prevê 

perder na Justiça, mais da metade se 

refere ao julgado do Supremo Tribunal 

Federal (STF) que estabeleceu que o 

ICMS não compõe a base de cálculo do 

PIS e da Cofins. O processo foi 

classificado como “tese do século” 

devido ao impacto tanto para o governo, 

que deixaria de arrecadar cifras 

bilionárias, quanto para as empresas, 

que por sua vez pagariam menos 

impostos. 

 

Em 2020, a Receita Federal estimava 

que o impacto para este processo seria 

de R$ 258,3 bilhões para as contas 

públicas. Agora, o impacto para o fisco é 

de R$ 533 bilhões. 

 

O governo também aponta uma perda de 

R$ 132 bilhões em relação a precatórios 

que os Estados e municípios têm a 

receber da União relativos a decisões 

que envolveram o Fundef (fundo voltado 

à educação). Outro processo de impacto 

agora considerado é a decisão do 

Supremo que determinou a inclusão de 

um programa de renda mínima no 

orçamento da União, com impacto de R$ 

54 bilhões. 

 

"Preocupação muito grande" 
 
O subsecretário de Contabilidade 

Pública do Tesouro Nacional, Heriberto 

Henrique Vilela do Nascimento, disse 

em entrevista ao Estadão/Broadcast que 

os números apurados pelo órgão 

preocupam, o que exige uma melhor 

fiscalização e acompanhamento por 

parte do governo, principalmente em 

causas tributárias. “É uma preocupação 

muito grande. Os riscos fiscais que 

decisões judiciais podem provocar nas 

finanças públicas é um assunto 

extremamente relevante." 

 

Já o subsecretário do Planejamento 

Estratégico da Política Fiscal do Tesouro 

Nacional, David Rebelo Athayde, 

afirmou que o Tesouro trabalha junto 

com a PGFN para regulamentar o 

mecanismo previsto na PEC dos 

Precatórios para regulamentar o 

“encontro de contas”. O dispositivo 

prevê que um credor de precatório da 

União possa substituir o valor a receber 

para comprar imóveis do governo e 

ações de estatais. Há uma expectativa 

para a norma ser lançada ainda este mês. 

 

Números 
 
Especialistas ouvidos pelo 

Estadão/Broadcast afirmam que o 

impacto fiscal das futuras perdas da 

União no Judiciário, agora estimadas 

em R$ 1 trilhão, é “alarmante” e pode 

gerar uma bola de neve nos pagamentos 

dos precatórios. Além disso, destacam 

que a União não dá a devida 

transparência às metodologias de 

cálculo. 

 

A economista Juliana Damasceno, 

pesquisadora do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas 

(Ibre/FGV), afirma que os números são 

“alarmantes”, mas observa que, desta 

vez, o governo não pode classificá-los 

como um “meteoro”, já que estão cada 

vez mais explicitados em documentos 

oficiais. 

 

Para Damasceno, o aumento 

exponencial do risco da União na Justiça 

aumenta a insegurança jurídica e aponta 

para uma “bola de neve” para o 

pagamento de despesas no futuro. “O 

preço de rolagem dos precatórios sobe 

expressivamente, pois os agentes exigem 

mais prêmio pelo risco sendo tomado.” 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
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Ela também aponta que, com a cifra, 

cria-se um “ciclo vicioso difícil de sair 

sem planejamento, estratégia e 

seriedade”. “É preciso visão de longo 

prazo e uma governança equilibrada, 

algo que está em falta por aqui.” 

 

Na avaliação do pesquisador e advogado 

tributarista Breno Vasconcelos, do 

Mannrich e Vasconcelos Advogados, os 

números de impacto fiscal apurados pela 

União, principalmente em processos 

tributários, não são tão transparentes e 

levantam dúvidas. 

 

Ele destaca, por exemplo, que o impacto 

de meio trilhão no processo envolvendo 

o ICMS na base do PIS e da Cofins 

representa mais que o dobro do que o 

valor informado no ano anterior, sem 

explicações sobre a metodologia usada. 

 

"Minha esperança é que a metodologia 

para essa nova estimativa de impacto 

seja disponibilizada à sociedade para 

que, sob escrutínio público, seja possível 

avaliar a confiabilidade desses números 

e auxiliar o poder público a garantir a 

sustentabilidade do orçamento." 

 

O subsecretário Heriberto Nascimento 

reconhece que o impacto de meio trilhão 

pode ser menor, já que a Receita Federal 

tem feito compensações tributárias no 

âmbito desta tese. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,dividas-governo-
justica,70004035553  
 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dividas-governo-justica,70004035553
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dividas-governo-justica,70004035553
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dividas-governo-justica,70004035553
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Economia 

Latam, Gol e Azul vão a 
Guedes reclamar de preço de 
combustível e pedir alívio em 
impostos 
 
Setor vê monopólio da Petrobras 
elevando custos e acionam também 
Cade e Arthur Lira 

 
10.abr.2022 às 18h30Atualizado: 
10.abr.2022 às 19h59 
Fábio Pupo 
BRASÍLIA 
 
O ministro Paulo Guedes (Economia) 

recebe nesta segunda-feira (11) os 

presidentes das companhias aéreas 

Latam, Gol, Azul e Passaredo. As 

empresas querem demonstrar ao chefe 

da equipe econômica preocupação com 

o preço do querosene de aviação e 

aproveitar para pedir alívio tributário ao 

setor. 

 

Segundo as companhias, o combustível 

já havia subido 76% em 2021 e 

representa hoje 50% dos custos (em vez 

dos tradicionais 30%) em meio à guerra 

na Ucrânia e à consequente disparada 

do preço do petróleo. 

 

As empresas afirmam que o cenário 

gerou um prejuízo de R$ 16,5 bilhões no 

ano passado para o setor e tem levado 

à elevação dos preços das passagens e à 

reprogramação de malhas aéreas. O 

setor vê um momento de fragilidade 

enquanto ainda tenta se recuperar da 

crise da pandemia. 

 
Avião próximo ao pouso no aeroporto de 

Congonhas, em São Paulo. Pista terá 

nova área de escape inédita na América 

Latina - 16.fev.2022-Danilo 

Verpa/Folhapress 

 

A culpa de ao menos parte dos valores 

em alta é de problemas concorrenciais 

no mercado de combustíveis, na visão do 

setor –que também tem reunião prevista 

com o presidente da Câmara, Arthur 

Lira (PP-AL) no mesmo dia. 

 

Especificamente, as companhias 

reclamam do que chamam de monopólio 

da Petrobras, de oligopólio na cadeia de 

distribuição, da falta de transparência 

na precificação dos combustíveis e da 

política de paridade internacional da 

petroleira. 

 

Os encargos e impostos aplicados ao 

setor também são alvo de pedidos. Os 

executivos querem um programa de 

refinanciamento tributário (Refis) para 

o setor, ou ao menos um diferimento de 

tarifas de controle aéreo. 

 

Além disso, pedem medidas de alívio 

ligadas à tributação da folha de salários, 

ao adicional de periculosidade, ao Cofins 

aplicado à importação, ao estadual ICMS 

(Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços) e ao Imposto de 

Renda sobre o leasing de aeronaves. 

 

No caso das reclamações sobre a 

Petrobras, o encontro das empresas com 

as autoridades nesta semana se soma a 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/fabio-pupo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/04/associacao-de-companhias-aereas-pede-revisao-em-politica-de-precos-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-na-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-na-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/gol-tem-prejuizo-maior-do-que-o-esperado-no-4o-tri.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/gol-tem-prejuizo-maior-do-que-o-esperado-no-4o-tri.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/preco-da-passagem-aerea-dispara-em-2022-e-deve-continuar-subindo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/03/teremos-menos-voos-com-esse-aumento-no-preco-do-combustivel-diz-empresario.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/04/pedido-de-revisao-em-politica-da-petrobras-se-espalha-por-setores-da-economia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/04/pedido-de-revisao-em-politica-da-petrobras-se-espalha-por-setores-da-economia.shtml
http://www.folha.com.br/
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um movimento já feito no Cade 

(Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica). 

 

Conforme mostrou a coluna Painel S.A., 

as companhias levaram no mês passado 

ao órgão antitruste, por meio de 

associações, reclamações sobre a 

Petrobras no processo que investiga 

possíveis infrações à ordem 

econômica pela petroleira. 

 

O objetivo do pleito apresentado ao Cade 

é fazer o órgão antitruste incluir o 

querosene de aviação na investigação 

iniciada em janeiro acerca dos reajustes 

ou abrir um novo inquérito. 

 

O pleito no Cade foi aberto por 

associações como Abear (Associação 

Brasileira das Empresas Aéreas) e Iata 

(Associação Internacional de 

Transportes Aéreos). Em resumo, elas 

defendem a necessidade de aumento da 

concorrência nos combustíveis. 

 

"Existe um monopólio de fato na 

produção e importação do QAV 

[querosene de aviação] pela Petrobras, 

[que atua] como fornecedora quase 

exclusiva do QAV no país", afirmam as 

associações na petição ao Cade. 

 

As entidades afirmam ainda que a 

Petrobras faz pequenas flutuações de 

preço, cobrando mais quando não há 

ameaça de concorrência —e menos 

quando nota intenções de importação de 

outras empresas. Isso porque as 

concorrentes teriam que usar 

necessariamente a infraestrutura 

logística da Petrobras na importação, 

dando à petroleira condições de 

monitorar o mercado. 

 

Além disso, as companhias aéreas dizem 

que a venda de refinarias –fruto de 

acordo com o Cade– não vai resolver os 

problemas porque a Petrobras ainda 

seria a única produtora nos mercados 

mais relevantes. 

 

Procurada, a Petrobras negou haver 

monopólio em querosene de aviação e 

disse que o mercado é aberto à livre 

concorrência, sem restrições legais, 

regulatórias ou logísticas. Disse ainda 

que comercializa o querosene apenas 

para distribuidoras, sem gestão sobre 

preços praticados para as companhias 

aéreas. 

 

Existe um monopólio de fato na 

produção e importação do querosene de 

aviação pela Petrobras, que, além de 

deter quase a totalidade da 

infraestrutura de refino e 

movimentação de petróleo e derivados, 

também tem participação dominante 

na importação 

 

Abear e Iata 

Associações de companhias aéreas (em 

petição entregue ao Cade) 

 

Nesta semana, as empresas pretendem 

pedir ao Ministério da Economia a 

criação de uma mesa de diálogo 

permanente entre governo e setor, para 

serem discutidas saídas para os 

problemas apontados. 

 

O Ministério da Economia não vê 

objeções à criação desse canal de 

comunicação e, conforme mostrou 

a Folha, integrantes da pasta 

concordam com o teor de ao menos 

parte das manifestações sobre a 

Petrobras. Membros da pasta têm falado 

de forma reservada que a política de 

preços da petroleira, embora não possa 

ser modificada, é questionável, e contam 

com uma iniciativa do Cade. 

 

As medidas de cortes de impostos, por 

sua vez, já são vistas com mais 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/03/companhias-aereas-se-unem-para-alertar-cade-sobre-preco-de-combustivel-de-aviao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/03/companhias-aereas-se-unem-para-alertar-cade-sobre-preco-de-combustivel-de-aviao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/03/companhias-aereas-se-unem-para-alertar-cade-sobre-preco-de-combustivel-de-aviao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/economia-critica-politica-de-precos-da-petrobras-e-conta-com-atitude-do-cade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/economia-critica-politica-de-precos-da-petrobras-e-conta-com-atitude-do-cade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/economia-critica-politica-de-precos-da-petrobras-e-conta-com-atitude-do-cade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/economia-critica-politica-de-precos-da-petrobras-e-conta-com-atitude-do-cade.shtml
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reticências na pasta de Guedes. Não é 

vista muita margem para novas 

iniciativas no IR (Imposto de Renda) no 

leasing de aeronaves, por exemplo, pois 

ele já teve uma solução para um período 

de cinco anos encaminhada por meio de 

MP (Medida Provisória) publicada em 

31 de dezembro de 2021 —e que ainda 

tramita no Congresso. 

 

A MP reduziu a zero o IR sobre as 

operações até o fim de 2023 e 

estabeleceu para depois disso um 

aumento escalonado para 1% em 2024, 

2% em 2025 e 3% em 2026. As MPs têm 

força imediata de lei, mas precisam ser 

referendadas pelo Congresso dentro de 

quatro meses para se tornarem 

definitivas – caso contrário, deixam de 

ter validade (nesse caso, a alíquota seria 

elevada para 15%). 

 

Procurada, a Latam reforçou as 

dificuldades ao dizer que o 

cenário postergou o lançamento de 

rotas e elevou o preço das passagens e 

serviços em até 30%. A empresa diz que 

"permanece atenta à vulnerabilidade 

externa em função da guerra na Ucrânia, 

que impacta diretamente no preço do 

petróleo". 

 

Gol, Azul e Passaredo não enviaram 

declarações até a publicação deste texto. 

 

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

do/2022/04/latam-gol-e-azul-vao-a-

guedes-reclamar-de-preco-de-

combustivel-e-pedir-alivio-em-

impostos.shtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

INSS muda regras para liberar 
benefícios; confira as 
alterações 
 

Nova instrução normativa reúne 

atualizações de leis e altera 

procedimentos internos do instituto 

 
11.abr.2022 às 4h00 
Cristiane Gercina 
SÃO PAULO 
 
Com o objetivo de tentar reduzir o 

estoque de benefícios previdenciários à 

espera de uma resposta, hoje em 1,6 

milhão, o INSS (Instituto Nacional do 

Seguro Social) reuniu, em uma 

instrução normativa, regras da 

legislação previdenciária para nortear os 

trabalhos dos servidores que fazem a 

concessão e a revisão de aposentadorias, 

pensões e auxílios da Previdência. 

 

Publicada no Diário Oficial da União em 

29 de março deste ano, a IN 128 tem 

mais de 200 páginas com regras e 

esclarecimentos sobre os direitos dos 

segurados e os processos internos do 

instituto. Houve alterações em normas 

de concessão de benefícios, conforme 

novos entendimentos e mudanças que 

foram ocorrendo ao longo dos anos. Há, 

ainda, dez portarias de apoio. 

 

 
Nova instrução normativa do INSS 

reúne regras para pedido de benefício e 

outras alterações - Gabriel 

Cabral/Folhapress 

 

Segundo o INSS, a nova documentação 

atualiza critérios para administrar, 

reconhecer, manter e revisar os direitos 

dos beneficiários do INSS e atua em dez 

temas: cadastro, benefícios, 

manutenção de benefícios, processo 

administrativo previdenciário, 

acumulação de benefício, acordo 

internacional, recurso, revisão, 

compensação previdenciária e 

reabilitação profissional. 

 

Há, no documento, segundo o instituto, 

a reunião de centenas de atos esparsos 

que foram revogados pelo decreto 

federal 10.139/2019. Na prática, a nova 

norma substitui a IN 77, de 2015, e 

também incorpora as mudanças 

da reforma da Previdência de 2019, 

trazidas pela emenda constitucional 103, 

de 2019. 

 

Para advogados previdenciários, além 

das dificuldades em entender e se 

adaptar a tantas normas em tão pouco 

tempo, a nova instrução normativa traz 

pontos positivos e negativos, que 

podem, inclusive, aumentar a busca do 

segurado pelo Judiciário para que se 

reconheçam direitos. 

 

Outra crítica que se faz é à falta de acesso 

da população ao Portal IN, onde há 

resumos que permitem entender as 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/previdencia/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.139-de-28-de-novembro-de-2019-230458659
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2019/11/reforma-da-previdencia-e-publicada-no-diario-oficial-e-comeca-a-valer.shtml
http://www.folha.com.br/
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mudanças com mais facilidade. "Isso 

fere o princípio da publicidade, pois 

todos os atos da administração devem 

ser públicos e transparentes, não 

fazendo nenhum sentido limitar o 

acesso a estes instrumentos, que tutelam 

direitos coletivos e/ou individuais", diz 

Adriane Bramante, presidente do IBDP 

(Instituto Brasileiro de Direito 

Previdenciário). 

 

Dentre os pontos positivos apontados 

pelo instituto estão o reforço da validade 

do Cnis (Cadastro Nacional de 

Informações Sociais) como prova para o 

segurado, a reabertura de tarefa e 

informações que antes apenas estavam 

em memorandos com acesso restrito 

somente aos servidores do INSS hoje 

estão no texto principal e podem ser 

consultados por quem está de fora do 

INSS 

 

VEJA AS PRINCIPAIS 
MUDANÇAS 

 

 Formulário que garante 
aposentadoria especial mudou 
 

 

 INSS altera prova de união 
estável 
 

 

 Ampliação do período de graça 
para contribuinte individual 
 

 

 Limitação da contagem de 
tempo do auxílio-doença na 
aposentadoria 
 

 

 Ação dos herdeiros para 
melhorar benefício de quem 
morreu é limitada 
 

Para a advogada Priscila Arraes Reino, 

do escritório Arraes & Centeno 

Advocacia, um dos pontos negativos da 

INS é o o aumento da dificuldade para 

que o segurado peça a aposentadoria a 

aposentadoria sozinha. Segundo ela, se o 

trabalhador esquecer de enviar 

documentos, o pedido será arquivado. 

"Vamos dizer que o segurado faz o 

pedido de aposentadoria sem juntar a 

documentação necessária; [esse pedido] 

vai ser arquivado sem julgamento", 

afirma. 

 

Para ela, isso vai de encontro aos direitos 

dos beneficiários e ao papel da 

Previdência. "A primeira obrigação do 

INSS é informar o segurado dos seus 

direitos e instruí-lo para que ele alcance 

os direitos que ele tem e não dificultar a 

vida desse segurado." 

 

FORMULÁRIO QUE GARANTE 
APOSENTADORIA ESPECIAL 
MUDOU 
 
Segundo Adriane, o formulário chamado 

de PPP (Perfil Profissiográfico 

Previdenciário) foi atualizado. Houve 

mudanças na parte estética, além de 

exclusão e inclusão de itens. "Foi 

excluída a existência de monitoração 

biológica, que eram os campos 17 e 18", 

diz. 

 

Adriane explica que o INSS já não exigia 

mais essa informação porque existe 

resolução do CFM (conselho Federal de 

Medicina) ligada ao sigilo médico da 

informação sobre manipulação 

biológica. Outra alteração é que o 

engenheiro de segurança do trabalho e o 

médico do trabalho não precisam mais 

informar o NIT (Número de 

Identificação do Trabalhador), mas 

devem registrar o CPF. 

 

Para Rômulo Saraiva, advogado 

previdenciário e colunista da Folha, os 

novos campos a serem preenchidos no 

PPP em relação a eficácia, validade e uso 

do EPI (Equipamento de Proteção 
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Individual) são preocupantes. O motivo 

é que muitas empresas não fazem o 

acompanhamento necessário da 

insalubridade e da periculosidade e 

podem acabar anotando informações 

incorretas. 

 

"Isso pode redundar em preenchimento 

de informações não verídicas, apenas 

com propósito de entregar o documento 

ao empregado. Essas informações não 

verídicas tendem a não condizer com a 

realidade. Termina criando um 

embaraço para reconhecer o tempo 

especial", diz ele. 

 

INSS ALTERA PROVA DE UNIÃO 
ESTÁVEL 
 
No caso da união estável, para os 

advogados, houve um avanço. Desde 

2019 que o INSS exige documentação 

comprobatória da união dos últimos 24 

meses antes do pedido. Além disso, o 

segurado que fica viúvo deveria levar, no 

mínimo, dois documentos recentes ao 

instituto para ter o direito reconhecido. 

 

Com a IN, para o IBDP, houve um 

avanço. "Há permissão de que se há um 

documento apenas, o que é bem comum, 

a segunda prova já poderá se dar por 

meio da justificação administrativa", diz 

nota do instituto. 

 

"Não precisa de duas provas 

documentais. Uma já é suficiente para 

fazer o procedimento de justificação 

administrativa para prova de união 

estável", explica Adriane. A justificação 

administrativa é o pedido para levar 

testemunhas ao instituto no intuito de 

conseguir a concessão do benefício. 

 

Já a advogada Priscila destaca uma 

novidade: será reconhecida a união 

entre indígenas nos casos em que o 

segurado tenha mais de uma 

companheira, desde que seja 

comprovada pela Funai (Fundação 

Nacional do Índio). 

 

AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE 
GRAÇA PARA CONTRIBUINTE 
INDIVIDUAL 
 
O segurado que paga o INSS como 

contribuinte individual conseguirá 

prorrogação na chamada qualidade de 

segurado caso prove que não pagou as 

contribuições previdenciárias porque 

estava desempregado, ou seja, por não 

ter conseguido exercer sua atividade 

autônoma. 

 

Segundo o IBDP, além dos 12 meses de 

período de graça a que ele já tem direito, 

será concedida uma nova contagem, de 

mais 12 meses, conforme as regras da 

Previdência. O período de graça é a 

quantidade de meses em que o 

trabalhador continua tendo direito à 

cobertura previdenciária mesmo sem 

pagar o INSS. 

 

Esse tempo varia de seis meses a três 

anos de manutenção da qualidade de 

segurado, que garante o direito a 

benefícios do INSS, dependendo do tipo 

de vínculo empregatício e de quanto 

tempo o segurado pagou as 

contribuições de forma ininterrupta. 

 

LIMITAÇÃO DA CONTAGEM DE 
TEMPO DO AUXÍLIO-DOENÇA 
NA APOSENTADORIA 
 
A limitação do auxílio-doença na 

aposentadoria está ligada ao benefício 

especial, conforme explica Adriane. "Se 

a pessoa exerceu atividade especial, o 

período de afastamento não será 

contado após o decreto 10.410, de 2020, 

que foi internalizado pela IN 128", diz 

ela. 

 

A nova norma retira a possibilidade de 

contar como especial o tempo de 
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afastamento do trabalhador que atuava 

em atividade prejudicial à saúde e 

passou um período recebendo o auxílio-

doença. Com isso, profissionais de áreas 

que oferecem risco que tiveram 

afastamentos podem não conseguir a 

aposentadoria especial. 

 

Segundo Rômulo Saraiva, a medida vai 

de encontro ao que o STJ (Superior 

Tribunal de Justiça) já decidiu no Tema 

998 como recurso repetitivo, que vale 

para todas as ações do tipo na Justiça. 

No Judiciário, inclusive, o trabalhador 

consegue contar como especial até 

mesmo o período de afastamento de 

quem recebia auxílio-doença comum. 

 

AÇÃO DOS HERDEIROS PARA 
MELHORAR BENEFÍCIO DE 
QUEM MORREU É LIMITADA 
 
A instrução normativa 128 traz a 

proibição de que herdeiros exerçam 

alguns direitos do segurado que morreu, 

como desistência do benefício para pedir 

outro mais vantajoso, já que a troca de 

aposentadoria é uma medida que foi 

barrada pelo STF (Supremo Tribunal 

Federal), reafirmação da DER (Data de 

Entrada do Requerimento) e 

complementação de contribuições ou 

opção por benefício mais vantajoso. 

 

"Os herdeiros não terão gerência sobre a 

possibilidade de reafirmar a DER ou 

fazer qualquer modificação no pedido 

que estava em andamento no INSS, que 

poderia permitir um benefício mais 

vantajoso. O entendimento é que o 

benefício ainda não estava concedido", 

diz Adriane. 

 

A reafirmação da DER é a possibilidade 

de mudar o dia do pedido do benefício 

para uma data mais vantajosa ao 

segurado, fazendo com que ele consiga 

ter acesso a uma aposentadoria melhor. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/inss-muda-regras-para-
liberar-beneficios-confira-as-
alteracoes.shtml  
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Parece mas não é o fim da 
discussão: PIS/ Cofins e taxa 
da administradora de cartão 
 
11 de abril de 2022, 6h33 
Por Eduardo Muniz 
Cavalcanti e Daniela de Sousa Teixeira 
 
O Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, no último dia 21 de março, ao 

apreciar o Tema 1.024 da repercussão 

geral, fixou a seguinte tese: "É 

constitucional a inclusão dos valores 

retidos pelas administradoras de 

cartões na base de cálculo das 

contribuições ao PIS e da Cofins devidas 

por empresa que recebe pagamentos 

por meio de cartões de crédito e débito". 

 

A decisão do STF parece ter colocado um 

ponto final no tema, só que não. A 

definição não afasta a tese dos 

contribuintes relativa à possibilidade de 

as taxas devidas às administradoras de 

cartão serem aproveitadas como 

insumos para fins de aproveitamento de 

créditos do PIS e da Cofins. Este tema 

está pendente de julgamento pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos 

autos do REsp nº 1.642.014, de relatoria 

do ministro Og Fernandes. 

 

Na discussão analisada pelo Supremo, 

os contribuintes defendiam haver 

retenção em percentual variável pelas 

administradoras, quando o pagamento é 

efetuado mediante cartões de crédito e 

débito, a título de remuneração pelo 

serviço prestado e, portanto, a empresa 

não receberia a totalidade do valor pago 

pela mercadoria vendida. O valor retido, 

então, não poderia ser considerado 

faturamento para fins de incidência do 

PIS e da Cofins. A Corte, por sua vez, 

concluiu pela necessidade de tributação 

das referidas taxas na origem, por 

constituírem custo operacional das 

empresas, integrando o seu 

faturamento. Essa decisão impacta 

especialmente as empresas optantes 

pelo regime tributável do lucro 

presumido, as quais apuram as 

contribuições pela sistemática 

cumulativa. 

 

O tema pendente de julgamento pelo 

STJ, de outro lado, é mais relevante às 

empresas optantes pelo lucro real, 

sujeitas à apuração dos tributos pela 

sistemática não cumulativa. Por este 

regime de tributação, é assegurado ao 

contribuinte o direito de deduzir do 

tributo devido os créditos de PIS e 

CofinsOFINS compreendidos no valor 

dos insumos utilizados na prestação de 

serviços e na produção ou fabricação de 

bens ou produtos destinados à venda, 

nos termos do artigo 3º das Leis nºs 

10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. 

 

A partir do julgamento do Recurso 

Especial nº 1.221.170/PR (Temas 779 e 

780) pelo Superior Tribunal de Justiça, 

sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, ficou definido que, para fins 

de creditamento na forma do artigo 3º 

das leis supramencionadas, consideram-

se insumos os produtos essenciais ou 

relevantes para o desenvolvimento da 

atividade desempenhada pela empresa, 

seja direta ou indiretamente. Conforme 

entendimento firmado pela Corte 

Superior, esses critérios devem ser 

examinados dentro do chamado "teste 

da subtração", de modo a verificar a 

importância do bem para a realização da 

atividade empresarial, mediante a 

impossibilidade de sua retirada ou, no 

mínimo, a perda de qualidade. 

 

A Receita Federal, contudo, tem 

entendido pela impossibilidade de 
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empresas atuantes no ramo comercial 

apurarem créditos na modalidade de 

insumos, os quais seriam restritos aos 

bens e serviços utilizados/desgastados 

efetivamente na produção de bens 

destinados à venda e na prestação de 

serviços, de modo que apenas os gastos 

diretamente relacionados ao processo 

produtivo gerariam créditos de 

PIS/Cofins, conferindo interpretação 

similar à sistemática de crédito físico do 

IPI. 

 

O regime de créditos vinculado à técnica 

da não-cumulatividade, em se tratando 

do PIS e da Cofins, não encontra na 

Constituição perfil idêntico ao do IPI. No 

âmbito da não-cumulatividade do IPI, 

cujas balizas foram delimitadas no 

artigo 153, §3º, inciso II, da CF/88, o 

crédito é restrito ao valor do imposto 

cobrado nas operações anteriores e, por 

consequência, o conceito de insumo no 

caso do referido imposto alcança, 

fundamentalmente, matérias-primas, 

produtos intermediários e materiais de 

embalagem. 

 

O artigo 195, §12, do texto 

constitucional, ao consagrar 

expressamente a não cumulatividade do 

PIS e da Cofins, deve servir 

necessariamente o vetor interpretativo 

de maior relevância para a interpretação 

constitucionalmente adequada de tais 

contribuições e seus respectivos 

créditos, sem margem de liberdade 

atribuída ao legislador para estabelecer 

contornos jurídicos diversos a essa 

sistemática. 

 

Conforme parâmetros estabelecidos 

pelo STJ, no caso do PIS e da Cofins 

insumo é todo custo e despesa 

incorridos com a aquisição de bens ou 

serviços essenciais, vale dizer, 

imprescindíveis à consecução da 

atividade empresarial. O conceito de 

insumo é casuístico, variando conforme 

a atividade exercida no caso concreto, 

dispensando expressa previsão legal. Ou 

seja, o rol do artigo 3º das Leis nºs 

10.637/02 e 10.833/03 é 

exemplificativo. 

 

O Fisco, ao vincular o crédito de 

PIS/Cofins apenas aos dispêndios 

diretamente empregados no processo 

produtivo, nos quais as taxas 

administrativas de cartão de 

crédito/débito não se encaixariam, 

afronta a tese repetitiva firmada pelo 

STJ. A essencialidade e relevância do 

dispêndio deve ser analisada 

casuisticamente, em atenção à atividade 

econômica desenvolvida pelo 

contribuinte, podendo alcançar gastos 

direta ou indiretamente a ela 

relacionados. Qual modelo de negócios 

atualmente funcionaria sem uma 

máquina de cartão de crédito? 

 

Os atuais modelos de negócios tornam 

indispensável a contratação de sistema 

de pagamento via cartão de crédito e 

débito para a concretização de suas 

vendas, inclusive para fornecer ao 

consumidor a opção de pagamento 

parcelado, majoritariamente utilizada 

no Brasil, além de funcionar como forma 

de evitar furtos e roubos. Esses métodos 

de pagamento ganham ainda mais 

relevância diante do crescimento do 

comércio eletrônico, potencializado pela 

pandemia da Covid-19, haja vista a 

utilização, na maioria das vendas, do 

método de pagamento via cartão. Sem a 

oferta ao consumidor da utilização do 

pagamento via cartão de crédito ou 

débito, pouca ou quase nenhuma 

operação seria realizada. 

 

É, inquestionavelmente, um gasto 

indispensável à percepção de receita, 

materializando uma conexão entre o 

exercício da atividade econômica 
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desenvolvida, o processo produtivo para 

auferir receita própria e o serviço 

contratado da administradora. Os 

valores pagos a título de taxas de 

administração às operadoras de cartões 

de crédito e débito são despesas, custos, 

ou, numa intelecção mais abrangente, 

insumos indissociáveis e inerentes à 

atividade operacional das empresas, 

especialmente das varejistas, devendo 

ser autorizado o creditamento para o PIS 

e para a Cofins, nos termos do artigo 3º, 

inciso II, das Leis nºs 10.637/2002 e 

10.833/2003. É o que se espera do 

aguardado julgamento pelo STJ. 

  

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

11/cavalcanti-teixeira-piscofins-

administradoras-cartao  
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Suspensão de processos por 
IRDR não leva a 
desobediência de decisão da 
CIDH 
 
11 de abril de 2022, 7h51 
Por Danilo Vital 
 
A suspensão dos recursos que tratam do 

cômputo em dobro de pena dos presos 

de uma penitenciária do Recife pela 

instalação de incidente de resolução de 

demandas repetitivas (IRDR) não 

significa resistência ao cumprimento de 

uma decisão da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH). 

 

CIDH tem determinado contagem em 

dobro para presos de determinadas 

localidades 
Wilson Dias/Agência Brasil 

 

Com essa conclusão, a 5ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça denegou a 

ordem em Habeas Corpus ajuizada por 

um homem que se insurgiu contra a 

demora do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco para contar em dobro o 

tempo cumprido no Complexo do 

Curado. 

 

A prisão, localizada na zona oeste do 

Recife, é palco de constantes violações 

aos direitos humanos dos detentos, 

motivo pelo qual foi alvo de resolução da 

CIDH em 2018, a qual não foi 

plenamente cumprida pelo Judiciário 

pernambucano. 

 

Na linha do que foi feito em relação ao 

Complexo Penitenciário de Bangu, no 

Rio de Janeiro, a CIDH recomendou que 

seja contado em dobro todo o período de 

pena cumprido no Complexo do Curado, 

devido à situação degradante. 

 

A aplicação da recomendação, no 

entanto, gerou divergência entre as 

Varas de Execuções Penais 

pernambucanas. O TJ-PE identificou 

que isso resultou em decisões 

conflitantes, que podem causar "graves 

efeitos na administração penitenciária e, 

por consequência, na segurança 

pública". 

 

Assim, instaurou IRDR em junho de 

2021 para fixar tese e pacificar o tema no 

Judiciário pernambucano. Desde então, 

todos os processos sobre aplicação da 

decisão da CIDH aos detentos do 

Complexo do Curado estão suspensos. 

Segundo o artigo 980 do Código de 

Processo Civil, o prazo para julgamento 

é de um ano. 

 

A demora relatada no Habeas Corpus é 

uma preocupação, inclusive, do CNJ. 

Em abril, o órgão enviou comitiva ao TJ-

PE para discutir com o presidente da 

corte, desembargador Luiz Carlos de 

Barros Figueiredo, o cumprimento da 

determinação da CIDH. 
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Para ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, instauração de IRDR foi bem 

justificada 
Rafael Luz 

 

Relator no STJ, o ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca concluiu que a 

instauração do IRDR e a consequente 

suspensão dos processos, por si só, não 

denotam resistência a cumprir o que 

decidiu a corte interamericana. 

 

"O mencionado incidente não foi 

instaurado para deliberar sobre se deve, 

ou não, ser cumprida a determinação da 

Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, mas, sim, conforme as 

informações prestadas pelo Tribunal de 

Justiça, para sanar 'divergência entre as 

Varas de Execuções Penais sobre a 

aplicação da medida provisória 

emanada'", justificou ele. 

 

Essas divergências dizem respeito à 

forma de cômputo do prazo em dobro 

em relação a crimes hediondos ou 

equiparados; à necessidade, ou não, de 

prévia realização de exame 

criminológico; à definição do momento 

a partir do qual deve se contar em dobro 

o tempo de prisão; e à forma de cômputo 

no caso de penas unificadas, entre 

outros temas. 

 

"Tudo isso ponderado, ressalta nítido 

que a futura deliberação a ser exarada no 

IRDR garantirá tratamento isonômico 

aos presos no Complexo do Curado, 

assim como segurança jurídica que 

deflui da prolação de decisões 

harmônicas sobre o tema", destacou o 

ministro. 

 

Ele ainda apontou que não há 

tratamento desigual em comparação 

com a situação de presos do Complexo 

de Bangu (RJ) que já receberam o 

benefício da contagem em dobro. 

 

"A desigualdade, se viesse a existir, 

defluiria de discrepância entre as regras 

para contagem e recebimento do 

benefício estabelecidas nos dois 

Tribunais de Justiça estaduais para 

situações equivalentes, o que não se 

pode nem mesmo aferir antes do 

julgamento do IRDR em Pernambuco", 

justificou o ministro. 

 

HC 708.653 
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Diretor obtaém 
reconhecimento de vínculo, 
mas não receberá PLR 
 
11 de abril de 2022, 9h52 
 
A 2ª Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho rejeitou o exame do recurso de 

um engenheiro civil, ex-diretor técnico 

do Grupo Taesa, do Rio de Janeiro, que, 

após o reconhecimento do vínculo de 

emprego com a empresa, buscava 

deferimento de participação nos lucros e 

resultados (PLR), alegando isonomia de 

direitos assegurados aos diretores 

empregados. Contudo, não houve prova 

de norma coletiva que determine o 

pagamento da parcela. 

 

123RFDiretor obtaém reconhecimento de 

vínculo, mas não receberá PLR, decide 

TST 

 

Na reclamação trabalhista, o executivo, 

admitido em novembro de 2011 como 

diretor técnico, com remuneração inicial 

de R$ 25 mil, disse que fora dispensado 

em agosto de 2012 e, no mesmo dia, 

contratado como pessoa jurídica, por 

meio do contrato de prestação de 

serviços de consultoria em gestão e 

participação, até ser desligado, em abril 

de 2015.  

Segundo ele, a contratação como PJ foi 

fraudulenta porque, após 2012, a relação 

jurídica se manteve idêntica, com as 

mesmas atividades e as mesmas tarefas 

desempenhadas até então como diretor. 

Ele requereu o reconhecimento 

da unicidade contratual e o recebimento 

das parcelas a que teria direito, como 

verbas rescisórias e contratuais, PLR, 

seguro-saúde, seguro de vida e vale-

alimentação. 

 

O Grupo Taesa, em sua defesa, 

argumentou que o profissional, até 

então empregado do grupo, passou a 

exercer, no período questionado, a 

função de diretor-presidente da 

Brasnorte Transmissora de Energia S.A., 

da qual era controladora, com amplos 

poderes e salário de R$ 60 mil. 

 

Os pedidos foram indeferidos pelo juízo 

de primeiro grau, mas o Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região 

reformou a sentença. Para o TRT, os 

depoimentos dos representantes da 

empresa não deixaram dúvidas quanto à 

fraude trabalhista na contratação do 

engenheiro como pessoa jurídica para se 

desvencilhar de obrigações decorrentes 

do contrato de trabalho mantido até 

então, principalmente considerando-se 

a alta remuneração. 

 

Reconhecida a unicidade contratual, a 

empresa foi condenada a retificar a 

carteira de trabalho do profissional, 

registrando a mudança para diretor-

presidente, e a pagar as verbas 

rescisórias com base no salário de R$ 60 

mil.  

 

O TRT, porém, indeferiu o pagamento 

da participação nos lucros, com o 

fundamento de que a parcela, 

regulamentada pela Lei 10.101/2000, 

deve ser objeto de negociação entre 

empregado e empregador ou seus 
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sindicatos de classe. No caso, o 

engenheiro não apresentou prova nesse 

sentido. 

 

No agravo com o qual pretendia 

rediscutir o caso no TST, o engenheiro 

insistiu no deferimento da PLR, 

alegando igualdade de direitos. Com 

base no princípio da isonomia, ele 

defendeu que, uma vez reconhecido o 

vínculo de emprego, deveriam ter sido 

deferidos os mesmos direitos 

assegurados aos diretores empregados.  

 

Segundo a relatora, ministra Morgana 

de Almeida Richa, o trecho indicado por 

ele no recurso foi insuficiente para 

caracterizar o chamado 

prequestionamento - análise prévia e 

julgamento da matéria pela instância 

anterior. A ministra explicou que não foi 

possível verificar adequadamente as 

premissas fáticas e os fundamentos 

jurídicos adotados pelo TRT, 

impossibilitando o cotejo das teses. 

 

“O trecho citado não possibilita 

identificar nem sequer se houve, de fato, 

indeferimento do pedido de participação 

nos lucros e resultados, nem as razões 

adotadas pelo colegiado para 

fundamentar tal decisão”, concluiu. A 

decisão foi unânime. Com informações 

da assessoria de imprensa do TST. 

 

AIRR-101437-43.2016.5.01.0011 
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Contran regulamenta 
aplicação de multa por 
câmeras de vigilância 
 
A norma já está em vigor. 
 
segunda-feira, 11 de abril de 2022 

 

Motoristas que forem flagrados pelas 

câmeras de monitoramento cometendo 

infrações de trânsito poderão ser 

multados. É o que determina a 

resolução Contran 909/22, publicada 

no DOU no último dia 1º de abril. A 

norma já está em vigor. 

 

A resolução determina que a autoridade 

ou o agente da autoridade de trânsito, 

exercendo a fiscalização remota por 

meio de sistemas de 

videomonitoramento, poderão autuar 

condutores e veículos, cujas infrações 

por descumprimento das normas gerais 

de circulação e conduta tenham sido 

detectadas "online" por esses sistemas. 

 

A autoridade ou o agente da autoridade 

de trânsito, responsável pela lavratura 

do auto de infração, deverá informar no 

campo "observação" a forma com que 

foi constatado o cometimento da 

infração. 

 

A fiscalização de trânsito mediante 

sistema de videomonitoramento 

somente poderá ser realizada nas vias 

que estejam devidamente sinalizadas 

para esse fim. 

 

 
Contran regulamenta aplicação de 

multa por câmeras de 

vigilância.(Imagem: Bruno 

Poletti/Folhapress) 

Veja a íntegra da norma: 

______ 

RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 909, 

DE 28 DE MARÇO DE 2022 

 

Consolida normas de 

fiscalização de trânsito por intermédio 

de videomonitoramento, nos termos do 

§ 2º do art. 280 do Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB). 

 

O CONSELHO NACIONAL 

DE TRÂNSITO (CONTRAN), no uso da 

competência que lhe conferem os 

incisos I, VII e XI do art. 12 e o § 2º do 

art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB), com base 

no que consta nos autos do processo 

administrativo nº 

80000.016924/2018-02, resolve: 

 

Art. 1º Esta Resolução 

consolida normas de utilização de 

sistemas de videomonitoramento para 

fiscalização de trânsito nos termos do § 

2º do art. 280 do CTB. 

 

Art. 2º A autoridade ou o 

agente da autoridade de trânsito, 

exercendo a fiscalização remota por 

meio de sistemas de 

videomonitoramento, poderão autuar 

condutores e veículos, cujas infrações 

por descumprimento das normas gerais 

de circulação e conduta tenham sido 

detectadas "online" por esses sistemas. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-contran-n-909-de-28-de-marco-de-2022-390284259
https://www.migalhas.com.br/
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Parágrafo único. A 

autoridade ou o agente da autoridade 

de trânsito, responsável pela lavratura 

do auto de infração, deverá informar no 

campo "observação" a forma com que 

foi constatado o cometimento da 

infração. 

 

Art. 3º A fiscalização de 

trânsito mediante sistema de 

videomonitoramento somente poderá 

ser realizada nas vias que estejam 

devidamente sinalizadas para esse fim. 

 

Art. 4º Ficam revogadas as 

Resoluções CONTRAN: 

 

I - nº 471, de 18 de 

dezembro de 2013; e 

II - nº 532, de 17 de junho 

de 2015. 

Art. 5º Esta Resolução 

entra em vigor em 1º de abril de 2022. 
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É da Justiça comum 
competência para julgar 
proventos de militares 
 
"A aplicação de pena de cassação de 
aposentaria pelo Tribunal de Justiça 
Militar atenta contra o princípio 
constitucional da separação de 
Poderes", disse o relator do caso. 
 
segunda-feira, 11 de abril de 2022 
 
A 9ª câmara de Direito Público do 

TJ/SP, sob relatoria do desembargador 

Décio Notarangeli, fixou a competência 

da Justiça comum para julgar 

restabelecimento de proventos de 

militares estaduais e, ademais, a 

ilegalidade da referida cassação. 

 

 
É da Justiça comum competência para 

julgar proventos de militares.(Imagem: 

Pixabay) 

 

Entenda 

 

O Tribunal de Justiça Militar, no 

âmbito de representação para perda da 

graduação de praça, determinou a 

cassação de proventos de 

aposentadoria. 

 

O juízo de 1º grau, entretanto, entendeu 

que a matéria é de competência da 

Justiça comum estadual e declarou nula 

a parte do processo em que consta a 

"cassação dos proventos de 

inatividade", restabelecendo os 

pagamentos dos proventos. 

 

Desta decisão o Estado de SP e a 

SPPREV - São Paulo Previdência 

recorreram, sustentando a inexistência 

de vícios ou irregularidades no processo 

que resultou na aplicação da penalidade 

de cassação da aposentadoria do autor. 

 

Ao analisar o caso, o relator em 2ª 

instância considerou que a sentença 

deve ser mantida. O desembargador 

ressaltou que é inquestionável a 

competência da Justiça Militar estadual 

para processar e julgar os militares dos 

Estados, nos crimes militares definidos 

em lei e as ações judiciais contra atos 

disciplinares militares (art. 125, § 4º, 

CF), do mesmo modo que compete ao 

Tribunal de Justiça Militar decidir 

sobre a perda do posto e da patente dos 

oficiais e da graduação das praças 

(artigos 79-B e 81, § 1º, da Constituição 

Bandeirante). 

 

"Todavia, não é esse o objeto dos autos. 

Deveras, não visa o autor à 

desconstituição da decisão que aplicou 

a penalidade de perda da graduação, 

mas o reconhecimento da ilegalidade 

de sua ampliação pelo Tribunal de 

Justiça Militar com a cassação de 

proventos de aposentadoria quando já 

havia passado à inatividade." 

 

De acordo com Décio Notarangeli, não 

havendo questionamento quanto ao 

mérito do ato disciplinar, esse sim de 

competência da Justiça Militar, a 

decisão se reveste de natureza 

meramente administrativa, ainda que 

proferida pelo Tribunal de Justiça 

Militar, de forma que a competência 

para conhecer do pedido é da Justiça 

comum estadual. 

 

https://www.migalhas.com.br/
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"A aplicação de pena de cassação de 

aposentaria pelo Tribunal de Justiça 

Militar atenta contra o princípio 

constitucional da separação de 

Poderes (art. 2º CF)." 

 

Com efeito, a sentença foi confirmada 

pelo TJ/SP. 

 

O escritório Pereira Martins 

Advogados Associados atua no caso. 

 

 Processo: 1003147-

38.2021.8.26.0048 
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Seguradora terá 
ressarcimento integral em 
extravio em transporte aéreo 
 
TJ/SP considerou que houve declaração 
de valor de mercadoria e afastou 
limitação tarifária. 
 
segunda-feira, 11 de abril de 2022 
 
Em ação regressiva de ressarcimento 

por caso de extravio de carga em 

transporte aéreo internacional, 

transportadora deve indenizar 

seguradora pelo valor integral pago à 

empresa segurada. Assim decidiu a 24ª 

câmara de Direito Privado do TJ/SP, ao 

considerar que, no caso, houve 

declaração de valor de mercadoria. 

 

Trata-se de litígio de ressarcimento em 

regresso contra transportador aéreo de 

carga. No caso, a empresa segurada 

adquiriu peças para automóveis e 

contratou os serviços da ré para 

transportá-las de Chicago a São Paulo. 

Mas, na chegada da carga, verificou-se 

o extravio de parte da mercadoria, fato 

que gerou o pagamento de indenização 

pela seguradora autora à empresa 

segurada. 

 

No recurso, a seguradora pugnou pela 

condenação da ré ao ressarcimento 

integral da indenização paga a seu 

segurado, afastando-se limitação 

tarifária. Alegou ser inaplicável ao caso 

a Convenção de Montreal, vez que, na 

espécie, não se discute transporte de 

passageiro. No mais, afirma que a ré 

teve ciência dos valores transportados, 

porque documentos de transporte 

configuram declaração de valor. 

 
Seguradora será ressarcida por extravio 

em transporte aéreo.(Imagem: Freepik) 

 

Na primeira parte do acórdão, o 

colegiado negou alegação da ré de 

ilegitimidade passiva. "Sendo o agente 

de carga responsável por toda logística 

de transporte das mercadorias, 

indubitável a sua legitimidade para 

figurar no polo passivo da demanda." 

 

Com relação ao ressarcimento pleiteado 

pela seguradora, o relator, Salles Vieira, 

deu razão à seguradora. Entendeu que 

não há que se falar em limitação do 

valor da indenização ao estabelecido no 

art. 22, item 3, da convenção de 

Montreal, porque houve declaração de 

valor de mercadoria, como exigido pelo 

artigo. 

 

Considerou-se que no documento 

emitido pelo expedidor ao 

transportador, denominado "Shipper's 

Letter of Instruction", há expressa 

declaração do valor embarcado. No 

referido documento há, ainda, a 

indicação de que as faturas comerciais, 

as quais têm valor expresso dos bens 

transportados, estão a ele anexadas. 

 

O julgador destacou que, a corroborar 

com tal entendimento estão os artigos 4 

e 11 da Convenção de Montreal. 

 

Decidiu, portanto, que a indenização 

deve corresponder ao valor 

efetivamente pago pela seguradora 

autora a sua segurada, reformando 

parcialmente decisão anterior para 

julgar procedente a ação. 

https://www.migalhas.com.br/
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A banca Machado, Cremoneze, 

Lima e Gotas - Advogados 

Associados atua pela seguradora. 

 

 Processo: 1119123-

68.2020.8.26.0100 

 

Leia a decisão. 
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O STF e a interrupção da 
prescrição em processos do 
TCU 
 
Atos realizados sem a ciência da parte 
não podem interromper a prescrição 
para tomada de contas especial 
 
AMANDA HELENA DA SILVA 
LUANA KAREN DE AZEVEDO 
SANTANA CARRAZZONI 
ÁLVARO LUIZ MIRANDA COSTA 
JÚNIOR 
10/04/2022 05:20 
 
comentários 

Sede do Supremo Tribunal Federal. 

Crédito: Carlos Moura/SCO/STF 

 

A partir das recentes decisões 

do Supremo Tribunal Federal (STF) 

que reconheceram a prescritibilidade da 

pretensão de ressarcimento ao 

erário,[1] iniciou-se um debate sobre seus 

reflexos nos processos dos Tribunais de 

Contas, principalmente a tomada de 

contas especial, que visa à identificação 

de responsáveis e a quantificação do 

prejuízo. 

 

Embora o TCU ainda rejeite a aplicação 

das teses fixadas pelo STF aos seus 

processos, são diversas as decisões 

judiciais que têm reconhecido a 

prescritibilidade da tomada de contas 

especial, por aplicação da Lei 

9.873/1999, que estabelece a 

prescrição quinquenal da pretensão 

punitiva da Administração Pública. 

 

As decisões judiciais, contudo, divergem 

entre si quanto à contagem do prazo 

quinquenal da referida lei – uma 

consequência da redação imprecisa de 

seu art. 2º, inc. II, que considera 

interrompida a prescrição “por qualquer 

ato inequívoco, que importe apuração do 

fato”. Infelizmente, são comuns as 

decisões que interpretam o dispositivo 

de maneira a subverter a própria 

finalidade da lei, tornando impossível o 

reconhecimento da prescrição, por 

reconhecer dezenas de marcos 

interruptivos ou admitir a sua 

interrupção antes mesmo da citação das 

partes. 

 

Na prática, essa interpretação permite 

que qualquer pessoa física ou jurídica 

esteja indefinidamente sujeita ao poder 

sancionatório estatal, pois bastaria que, 

internamente, a administração 

formalizasse sucessivos atos processuais 

classificados como “ato inequívoco, que 

importe apuração do fato”, como 

relatórios, pareceres ou despachos, sem 

a ciência da parte afetada, para manter 

válido o processo. 

 

A interpretação é particularmente 

prejudicial quando se trata de tomada de 

contas especial, porque, nesse processo 

administrativo, o ônus da prova recai 

sobre o acusado. E quanto maior o lapso 

entre a ocorrência dos fatos e a citação, 

maior a dificuldade de produção 

probatória. Se a ratio decidendi da 

jurisprudência atual do STF, após longos 

anos de contenda, é primar pela 

segurança jurídica em face da 

perpetuação de um poder de cunho 

eminente sancionatório, admitir a 

interrupção do prazo prescricional antes 
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mesmo da citação é um retrocesso 

gravíssimo à tese conquistada. 

 

É nesse sentido que, em recente decisão 

no Mandado de Segurança 

37751/DF, o ministro Nunes 

Marques julgou que atos praticados 

pela administração antes da ciência do 

acusado não interrompem a prescrição 

aplicável ao TCU, para instauração de 

tomada de contas especial. Julgando 

mandado de segurança impetrado por 

um prefeito, entendeu o ministro do 

Supremo que, em processos de tomada 

de contas especial relacionados a 

convênios, a prescrição quinquenal 

conta-se da data estabelecida para 

prestação de contas até a ocorrência da 

notificação[2] 

 

De fato, parece lógico que a imprecisão 

na redação de um dispositivo legal não 

pode permitir que um prazo 

prescricional seja interrompido por 

qualquer evento ou elemento juntado ao 

processo, antes mesmo que esteja 

constituída a relação processual – o que, 

segundo o TCU, ocorre somente com a 

citação válida por aquele tribunal[3] –, 

sob pena de violação à efetiva ampla 

defesa e ao contraditório, o que não se 

pode admitir em um Estado democrático 

de Direito. 

 

Com o máximo respeito a quem possa 

divergir, este é o posicionamento que 

melhor se coaduna com a ratio da 

jurisprudência atual, de estabelecer um 

limite temporal para o Estado exercer 

seu poder sancionatório, inclusive, à 

pretensão ressarcitória. 

 

Sob o tema, vale destacar: 

 

O dano ao erário é prescritível? 
 
Sim. Por meio dos Temas nº 666, 897 e 

899 de Repercussão Geral, o STF 

entendeu que o dano ao erário é 

prescritível nas seguintes situações: 

 

1. Atos ilícitos que não 

configurem ato doloso 

(quando há intenção ilícita 

pelo agente) de 

improbidade 

administrativa; 

2. Execução de Acórdãos do 

Tribunal de Contas da 

União que indiquem 

prejuízo ao erário. 

 

Qual o prazo de prescrição 

estabelecido? 

 

Cinco anos, a contar da ocorrência dos 

fatos. O STF aplica, por analogia, o prazo 

quinquenal previsto no art. 1º da Lei 

9.873/1999.[4] 

 

Há interrupção do prazo 
prescricional? 
 
Aplicando-se a mesma Lei 9.783/199, 

em seu art. 2º, interrompe-se a 

prescrição: 

 

1. pela notificação ou citação 

do indiciado ou acusado, 

inclusive por meio de edital; 

2. por qualquer ato 

inequívoco, que importe 

apuração do fato; 

 pela decisão condenatória 

recorrível. 

1. por qualquer ato inequívoco 

que importe em 

manifestação expressa de 

tentativa de solução 

conciliatória no âmbito 

interno da administração 

pública federal 

 

A grande problemática que surge com a 

aplicação desse dispositivo é a 

imprecisão na redação do inciso II, que 

trata de “qualquer ato inequívoco, que 
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importe apuração do fato”. É bastante 

subjetiva a interpretação desse 

dispositivo, podendo, em determinadas 

situações, levar ao absurdo de 

considerarem-se mais de 15 marcos 

interruptivos da prescrição em um 

mesmo processo, inviabilizando que a 

prescrição se concretize e perpetuando o 

atual – e criticado – cenário de inércia e 

morosidade estatal na fiscalização e na 

busca do ressarcimento ao erário. 

 

O entendimento firmado pelo STF 
se aplica aos processos de tomada 
de contas especial, instaurados 
pelo TCU? 
 
Embora este não seja o tema central das 

repercussões gerais apreciadas pelo 

STF, a jurisprudência da Corte vem se 

consolidando na aplicação do mesmo 

prazo quinquenal da Lei 9.783/1999 aos 

processos de competência do TCU. É, 

inclusive, o caso do precedente aqui 

examinado. 

 

Em caso de prestação de contas 
referentes a convênios, há algum 
critério distintivo na contagem da 
prescrição? 
 
Sim. Em relação a prestação de contas, 

como há marcos de entrega 

estabelecidos em normativo próprio, a 

jurisprudência do STF vem se 

consolidando no sentido de reconhecer a 

prescrição a partir da data prevista 

para entrega da prestação de 

contas, contando-se os cinco anos 

até a decisão que, não entendendo 

pela regularidade da prestação de 

contas, determina a citação do 

responsável[5]. 

 

A Instrução Normativa nº 71/2012, do 

TCU[6] fixa marcos iniciais para a 

contagem do prazo de instauração da 

tomada de contas especial: 

 

1. nos casos de omissão no 

dever de prestar contas, 

conta-se do primeiro dia 

subsequente ao vencimento 

do prazo para apresentação 

da prestação de contas; 

2. nos casos em que os 

elementos constantes das 

contas apresentadas não 

permitirem a conclusão de 

que a aplicação dos recursos 

observou as normas 

pertinentes e/ou atingiu os 

fins colimados, da data-

limite para análise da 

prestação de contas; 

3. nos demais casos, da data 

do evento ilegítimo ou 

antieconômico, conhecida, 

ou da data da ciência do fato 

pela administração. 

 

O mesmo critério é adotado nas ações 

judiciais, inclusive porque tais marcos 

geralmente constam dos acórdãos 

impugnados pela via judicial. 

 

Qual o grande avanço no MS 
37751/DF? 
 
É importantíssima a referida decisão, 

visto que traz uma interpretação 

coerente do inciso IV do art. 2º da Lei 

9.873/1999, considerando como marcos 

interruptivos não todo e qualquer ato 

que importe em apuração do fato, mas 

tão somente aqueles que tenham sido 

levado ao conhecimento do responsável. 

 

Esse entendimento é bastante razoável, 

porque simplesmente admitir que “todo 

e qualquer ato de apuração” interrompa 

a prescrição dará ensejo a todo tipo de 

deturpação do entendimento 

consolidado a respeito da 

prescritibilidade do dano ao erário. Não 

raro, tem sido sustentado em ações 

judiciais um elevado número de marcos 

interruptivos da prescrição, que não 
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representam mais do que meros atos de 

impulso oficial, sem qualquer 

repercussão para o processo e, 

principalmente, sem o conhecimento 

dos interessados. 

 

Vale destacar, contudo, que o tema 

ainda é controverso no âmbito do STF, 

pois há decisões esparsas [7] que 

admitem a interrupção da prescrição por 

atos realizados mesmo antes da 

notificação ou da citação do responsável. 

 
[1] Temas 666, 897 e 899, em 

repercussão geral. 

 
[2] “Neste cenário, entendo que ficou 

demonstrado a ocorrência da prescrição, 

por não ser imprescritível o direito da 

Administração Pública ao ressarcimento 

de valores e uma vez já terem se passado 

cinco anos entre a prestação de contas 

(em 21 de fevereiro de 2005) e a 

primeira notificação de ocorrência de 

irregularidade na aplicação de valores 

(em 27 de julho de 2012). Não há que se 

falar em interrupção de prescrição, 

porquanto não ocorreram marcos com 

aludida característica. Os atos levados a 

efeitos pela Administração entre citado 

período, de fevereiro de 2005 a julho de 

2012, não chegaram ao conhecimento do 

impetrante”. STF. MS 37.751/MC. 

Relator: Ministro NUNES MARQUES. 

 
[3] TCU. Acórdão 1522/2016-Plenário. 

Relator: Benjamin Zymler. No mesmo 

sentido: Acórdão 6941/2015-TCU-

Primeira Câmara, 2437/2015-Plenário, 

7880/2014-1ª Câmara, 2875/2014-

Plenário, dentre outros. 

 
[4] “Art. 1º Prescreve em cinco anos a 

ação punitiva da Administração Pública 

Federal, direta e indireta, no exercício do 

poder de polícia, objetivando apurar 

infração à legislação em vigor, contados 

da data da prática do ato ou, no caso de 

infração permanente ou continuada, do 

dia em que tiver cessado.” 

 
[5] MS 36.274/DF, e MS 37.514/DF. 

 
[6] BRASIL. Tribunal de Contas da 

União. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

71, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012. 

Atualizada. Publicado em: 25/05/2017 | 

Edição: 99 | Seção: 1 | Página: 49 

 
[7] MS 35208 AgR, Relator(a): DIAS 

TOFFOLI, Primeira Turma, DJe-025 

DIVULG 09-02- 2021 PUBLIC 10-02-

2021. No mesmo sentido: MS 37913 

AgR, Relator(a): ROSA WEBER, 

Primeira Turma, DJe-048 DIVULG 11-

03-2022 PUBLIC 14-03-2022. 
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Carf entende que empresa de 
Renato Aragão omitiu receitas 
 
Firma recebeu valores do seu sócio e 
não os incluiu em cálculo de 
contribuições por considerá-los 
empréstimos 
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11/04/2022 08:00Atualizado em 
11/04/2022 às 08:21 
 

 
comentários 
O ator e humorista Renato Aragão. 

Crédito: Divulgação/TV Globo 

 

Por unanimidade de votos, a 1ª Turma 

da Câmara Superior do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) entendeu que a empresa Renato 

Aragão Produções Artísticas deve incluir 

na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e 

Cofins os valores recebidos do 

sócio, Renato Aragão, que não 

tiveram origem comprovada. Os 

conselheiros entenderam que o caso 

configura omissão de receitas, devendo 

haver a tributação dos pagamentos. 

 

Entre os anos de 1997 e 1998, 

a empresa recebeu valores do seu sócio e 

não os incluiu na base de cálculo das 

contribuições por considerar que seriam 

empréstimos. Para a fiscalização, 

a empresa omitiu receitas, uma 

vez que o pagamento não teria a 

comprovação de sua origem e, portanto, 

deveria ser tributado. 

 

O contribuinte apresentou, a título de 

comprovação, o extrato bancário do 

sócio, Renato Aragão. Diante disso, o 

acórdão recorrido (nº 105-

15.744) entendeu que o extrato não seria 

origem de recursos do ponto de vista 

tributário, pois não representa o 

nascedouro da riqueza. 

 

Para a relatora, conselheira Andrea 

Duek Simantob, é necessário que a 

empresa comprove a origem dos 

pagamentos recebidos para afastar a 

presunção de omissão 

de receitas disposta pela 

Súmula Carf 95. “Tendo em conta que o 

intuito da norma é coibir a prática de 

omissão, ainda que o supridor seja o 

sócio, é necessário que reste 

comprovado que os recursos emitidos 

tenham sido auferidos pelo sócio, de 

forma absolutamente desvinculada dos 

recursos auferidos pela empresa”, disse. 

 

A súmula define que “a presunção de 

omissão de receitas caracterizada pelo 

fornecimento de recursos de caixa à 

sociedade por administradores, sócios 

de sociedades de pessoas, ou pelo 

administrador da companhia, somente é 

elidida com a demonstração cumulativa 

da origem e da efetividade da entrega 

dos recursos.” 
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STJ mantém decisão de não 
julgar recurso sobre multa 
imposta ao Bradesco Saúde 
 
Operadora pedia a redução de multa 
fixada em R$ 589 mil por demorar em 
cumprir decisão judicial 
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11/04/2022 11:18 
 
comentários 

Crédito: Divulgação/ Bradesco Seguros 

 

Por nove votos a dois, os ministros do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

decidiram manter 

a decisão de não julgar o mérito de um 

processo (EAREsp 689202/RJ) em que 

o Bradesco Saúde pede a redução de 

uma multa fixada em R$ 589 mil pela 

demora em cumprir uma ordem judicial, 

mesmo com a imposição 

de multa diária. 

 

No caso concreto, a operadora foi 

intimada para pagar por um kit de 

diagnóstico utilizado no tratamento de 

câncer. O kit thyrogen custava cerca de 

R$ 4 mil, e a justiça impôs multa de R$ 

1 mil por dia de atraso. 

 

O kit, no entanto, só foi fornecido pela 

operadora 589 dias depois da sentença. 

Com isso, a multa chegou a R$ 589 mil. 

No STJ, a Bradesco Saúde argumenta 

que o valor é exorbitante em relação à 

obrigação principal. 

 

Em 2020, a 4ª Turma do STJ decidiu 

que não julgaria o mérito do caso porque 

seria necessário reanalisar provas, o que 

esbarraria na Súmula 7 do STJ. Além 

disso, o colegiado concluiu que a Súmula 

7 só poderia ser afastada em hipóteses 

excepcionais, quando o valor 

da multa arbitrado na origem fosse 

irrisório ou exorbitante. “No caso, a 

quantia estabelecida pelo Tribunal de 

origem não se mostra excessiva, a 

justificar a reavaliação, 

em recurso especial, do montante 

fixado”, concluiu a 4 ª Turma, na 

ocasião. 

 

O caso chegou à Corte Especial. 

Inconformada, a Bradesco Saúde opôs 

embargos de divergência, alegando 

divergência entre o entendimento da 4ª 

Turma e julgados da própria 4ª Turma, 

da 2ª Turma, da 3ª Turma e da 2ª Seção. 

 

Por meio de decisão monocrática, o 

relator, ministro Herman 

Benjamin, não conheceu dos 

embargos de divergência. Para o 

ministro, o julgamento do 

novo recurso esbarra em dois óbices. 

Primeiro, a Súmula 315 do STJ, segundo 

a qual “não cabem embargos de 

divergência no âmbito do agravo de 

instrumento 

que não admite recurso especial”. 

 

Segundo, o relator entendeu que não há 

similitude fática entre o acórdão 

embargado e os apresentados como 

paradigma. De acordo com Benjamin, os 

acórdãos paradigmas dizem respeito a 

situações em que o STJ concluiu que as 

multas aplicadas seriam 

desproporcionais, configurando 

exorbitância apta a justificar a redução 

pelo STJ. Já no caso concreto 
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da Bradesco Saúde S/A, a 4ª Turma 

concluiu que a multa fixada pelo 

tribunal de origem “não se mostra 

excessiva”. 

 

A empresa recorreu 

da decisão monocrática do relator, por 

meio de agravo interno. No julgamento 

de hoje, a maioria dos ministros negou 

provimento a esse agravo interno, 

mantendo assim os argumentos do 

relator e a decisão de não enfrentar o 

mérito do processo. 

 

Acompanharam o relator os ministros 

Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, 

Mauro Campbell, Isabel Galotti, Joel 

Ilan Paciornik, Francisco Falcão, Nancy 

Andrighi e Laurita Vaz. 

 

O ministro Raul Araújo abriu a 

divergência, para dar 

provimento ao agravo interno e 

conhecer dos embargos de divergência, e 

foi acompanhado pelo ministro João 

Otávio de Noronha. 
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Brasil 

IPCA aumenta 1,62% em 
março, maior taxa para o mês 
desde 1994 
 
No ano, indicador acumula alta de 
3,20% e, nos últimos 12 meses, de 
11,30% 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — Rio 
08/04/2022 09h03  Atualizado há 15 
minutos 

 
A inflação oficial brasileira, medida 

pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), subiu 

1,62% em março, após alta de 1,01% um 

mês antes. É o maior resultado para o 

mês desde 1994, quando foi 42,75%, 

período pouco antes da implementação 

do Plano Real. As informações foram 

divulgadas nesta sexta-feira pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 

A taxa de março também é a maior 

variação mensal para o índice desde 

janeiro de 2003, quando foi de 2,25%. 

Em março de 2021, o IPCA registrou 

elevação de 0,93%. 

 

O maior impacto individual no 

índice veio da gasolina, cujo preço 

subiu 6,95% e respondeu por 0,44 

ponto percentual da taxa de 1,62% 

do IPCA no mês. O intervalo das 

projeções para o resultado do 

IPCA de 41 instituições financeiras 

e consultorias, ouvidas pelo Valor 

Data, era de avanço de 0,54% a 

1,43%, com mediana de 1,32%. 

 

Pelo indicador acumulado em 12 meses, 

o IPCA ficou em 11,3% em março, ante 

10,54% até fevereiro. O resultado ficou 

acima do centro da meta inflacionária 

estabelecida pelo Banco Central (BC) de 

3,5% para 2022 - sendo que a meta tem 

margem de tolerância de 1,5 ponto 

percentual, para mais ou para menos. 

Para o resultado acumulado em 12 

meses, a mediana das estimativas do 

Valor Data era de 10,97%, com projeções 

entre 10,12% e 11,09%. 

 

O IBGE calcula a inflação oficial 

brasileira com base na cesta de consumo 

das famílias com rendimento de um a 40 

salários mínimos, abrangendo dez 

regiões metropolitanas, além dos 

municípios de Goiânia, Campo Grande, 

Rio Branco, São Luís, Aracajú e de 

Brasília. 

 

 
— Foto: Marcello Casal Jr/Agência 

Brasil 

 

Grupos 
 
Das nove classes de despesas usadas 

para cálculo do IPCA, cinco tiveram 

aceleração na passagem entre fevereiro e 

março: alimentação e bebidas (de 1,28% 

para 2,42%), habitação (de 0,54% para 

1,15%), vestuário (de 0,88% para para 

1,82%), transportes (de 0,46% para 

3,02%) e saúde e cuidados pessoais (de 

0,47% para 0,88%). 

 

Com abrandamento no ritmo de 

aumento, apareceram artigos de 

residência (de 1,76% para 0,57%), 

despesas pessoais (de 0,64% para 
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0,59%) e educação (de 5,61% para 

0,15%). Comunicação mudou de rumo 

(de 0,29% para -0,05%). 

 

Entre as classes de despesas, a 

maior variação (3,02%) e o maior 

impacto (0,65 p.p.) vieram dos 

transportes, que aceleraram na 

comparação com o resultado de 

fevereiro (0,46%). Na sequência, 

veio o grupo Alimentação e 

bebidas, com alta de 2,42% e 0,51 

p.p. de impacto. Juntos, os dois 

grupos contribuíram com cerca de 

72% do IPCA de março, destacou o 

IBGE. 

 

Individualmente, o maior impacto para 

a alta do IPCA de março veio da gasolina, 

cujo preço subiu 6,95% e respondeu por 

0,44 ponto percentual do IPCA. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/08/ipca-aumenta-
162percent-em-marco.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Análise: greve no Banco 
Central quebra bússola do 
mercado 
 
Demora da paralisação começa a 
preocupar economistas de bancos e 
gestoras, que acreditam que há 
mudanças importantes em curso, 
sobretudo na inflação e no 
comportamento dos juros 
 
Por Lucinda Pinto, Valor — São Paulo 
07/04/2022 21h23  Atualizado há 12 
horas 

 
Se traçar cenários econômicos em 

um país como o Brasil sempre foi 

desafiador, imagine depois de 

uma pandemia. Imagine agora tentar 

prever o que vai acontecer sem ter 

informações sobre o presente. É 

exatamente assim que os economistas 

estão operando nos últimos dias: 

tentando avaliar os riscos que estão à 

frente sem saber como caminham agora 

a inflação, a atividade, o crédito. 

Uma espécie de voo no modo manual, 

sem ajuda dos instrumentos. 

 

Em um momento crucial para 

a política monetária, analistas 

do mercado financeiro operam sob 

um “blackout” de indicadores 

econômicos, provocado pela greve dos 

funcionários do Banco Central 

(BC). A paralisação já dura sete dias e 

impediu que fossem conhecidas três 

importantes notas do BC, todas relativas 

ao mês de fevereiro: setor externo, 

crédito e fiscal. Também não estão 

sendo divulgadas as projeções do 

mercado colhidas pela pesquisa Focus, 

nem os dados semanais do fluxo 

cambial. 

A demora da greve começa a preocupar 

os economistas de bancos e gestoras, que 

acreditam que há mudanças 

importantes em curso, sobretudo na 

inflação e no comportamento dos juros. 

Variáveis que mexem com quase tudo na 

economia: crescimento, câmbio, 

preços de ativos financeiros. 

 

Para tentar driblar essa falta de 

visibilidade, o jeito tem sido recorrer a 

fontes alternativas de informação, que 

não têm a mesma abrangência dos dados 

do BC. Ou mesmo fazer pesquisas 

informais junto aos colegas por meio de 

grupos de WhatsApp. É uma tentativa 

— falha — de buscar descobrir como 

andam as expectativas de inflação, 

depois do aperto monetário que 

levou o juro básico para 11,75% anuais, 

variável fundamental para tentar prever 

e analisar os próximos passos 

da autoridade monetária. 

 

Também estão no escuro aqueles que 

querem saber a evolução 

da inadimplência. Existe um palpite 

entre especialistas de que o indicador 

deve começar a piorar, diante do quadro 

de juros altos e renda comprometida 

pela inflação. E um grande receio de que 

o dado mostre um “salto” caso a próxima 

atualização demore a acontecer. 

 

Além disso, fazem falta os números do 

fluxo cambial. O mercado tem notícias 

de que o estrangeiro continua trazendo 

recursos para a bolsa, mas procura 

informações sobre a intensidade desse 

movimento e também sobre seu destino: 

muitos analistas acreditam que os 

ingressos para a bolsa devem 

desacelerar, e que a renda fixa deve 

passar a ser o destino dessa alocação. 
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Analistas do mercado financeiro operam 

sob um “blackout” de indicadores 

econômicos, provocado pela greve dos 

funcionários do Banco Central — Foto: 

Jorge William/Agência O Globo 

 

Não bastasse a greve do BC, o mercado 

teve que lidar, na semana passada, com 

a notícia de que os números divulgados 

pela B3 sobre o investimento 

estrangeiro em bolsa vinham sendo 

divulgados com erro. Na sexta-feira 

passada, a bolsa explicou que, por causa 

de falha no sistema, dados da plataforma 

de aluguel de ações contaminaram a 

planilha do investimento estrangeiro, 

inflando os dados. Em vez dos R$ 91,1 

bilhões, entraram na verdade R$ 64,1 

bilhões neste ano. 

 

A correção não altera o cenário do 

mercado, porque não invalida a 

informação de que há um movimento de 

ingresso de recursos. Mas deixa uma 

sensação negativa sobre o tratamento 

dado pela B3 a esse indicador. 

 

Ao Valor, a B3 afirmou que corrigir o 

dado é uma demonstração de 

transparência e, portanto, reforça a 

credibilidade nos números divulgados. 

O mercado, de fato, não questiona a 

confiabilidade dos números divulgados 

pela B3. Mas nem por isso deixa de 

lamentar o vácuo de informações dos 

últimos dias. 

 

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

ia/2022/04/07/analise-greve-no-

banco-central-quebra-bussola-do-

mercado.ghtml  
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Finanças 

Melhora cenário para 
captação externa 
 
Para UBS, há potencial para dez a 15 
empresas brasileiras emitirem bônus no 
mercado internacional entre abril e 
maio 
 
Por Lucinda Pinto — De São Paulo 
08/04/2022 05h00  Atualizado há 5 
horas 

 
Mesmo com uma série de riscos no 

cenário internacional, empresas 

brasileiras devem encontrar espaço para 

voltar a fazer captações externas nos 

próximos meses. O custo das emissões 

de bônus ficou mais alto, 

acompanhando a recente elevação do 

juro dos Treasuries. Mas há sinais de que 

o investidor global voltou a olhar esse 

tipo de oferta, considerada boa 

alternativa para companhias que 

precisam levantar volumes mais altos de 

recursos e por prazos mais longos. 

 

Para Samy Podlubny, responsável pela 

área de emissão de dívida local e 

internacional do UBS, há de dez a 15 

emissores potenciais para a próxima 

safra, que tradicionalmente se abre 

entre abril e maio. Dessas empresas, seis 

estão discutindo a operação com o 

banco, das quais duas ou três estão com 

os preparativos já em curso. “Claro que 

nem todas irão realmente captar, mas é 

fato que, no atual patamar de 

volatilidade, tem ‘deal’ [operação] ”, 

afirma. 

 

O que mostra alguma melhora nas 

condições é que o índice VIX - que 

mensura a volatilidade das opções sobre 

ações do S&P, importante termômetro 

do apetite por risco do mercado global - 

está oscilando ao redor de 20% nesta 

semana. O indicador chegou a superar 

os 36% no começo de abril. Esse alívio já 

permitiu que algumas companhias 

latino-americanas fossem a mercado. 

“São empresas de países ‘investment 

grade’ [de baixo perfil de risco] que saem 

na frente, que mostram que o mercado 

voltou a comprar”, diz. 

 

Acompanhamento feito pelo Bank of 

America junto ao mercado secundário 

de bônus mostra que, após meses de 

forte elevação, o custo total desses 

títulos mostrou uma acomodação nas 

últimas semanas. A taxa média de uma 

cesta de papéis monitorada pelo banco 

está perto de 5,60%, depois de ter 

atingido a máxima de 5,80% em meados 

de março. Para se ter uma ideia, em 

junho do ano passado, essa taxa estava 

próxima de 3,7%. 

 

“Ainda tem volatilidade, dias bons e dias 

ruins, mas o ambiente está construtivo”, 

afirma Caio de Luca Simões, chefe da 

área de renda fixa do Bank of America. O 

executivo observa que o mercado vive 

um momento peculiar, em que ativos de 

emergentes da América Latina têm um 

desempenho melhor do que os do Leste 

Europeu por causa da guerra na 

Ucrânia. 

 

Além de já estar mais claro neste 

momento quais países, empresas e 

setores serão mais afetados pelo 

conflito, Simões atribui a melhora do 

ambiente para captações externas ao 

fato estarem se dissipando as dúvidas 

sobre o que o Federal Reserve, banco 

central americano, deve fazer na política 

monetária. “O Fed já mostrou que vai 

subir os juros, que não vai ficar atrás da 

curva”, afirma. 
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Outro fator que pode ajudar a 

impulsionar esse mercado é que houve 

poucas ofertas neste ano. De acordo com 

Simões, até agora os emissores da 

América Latina captaram um volume 

49% inferior ao observado em igual 

período de 2021. Isso significa que os 

fundos têm espaço e interesse em 

absorver emissões primárias. 

 

Para Rodrigo Fittipaldi, chefe da área de 

emissões de renda fixa do Credit Suisse, 

a variável dominante agora é o 

comportamento do juro dos Estados 

Unidos. Ele observa que curva 

americana (as taxas de juros em 

diferentes vencimentos) sofreu uma 

importante correção nos últimos meses, 

o que provocou muita incerteza no 

mercado global de dívida. Ao mesmo 

tempo, a valorização dos preços das 

commodities acabou servindo de 

contraponto e dando sustentação aos 

ativos de emergentes. “O nível do spread 

[taxa paga acima do juro americano de 

dez anos] agora está bem comportado. 

Se o cenário de juros nos Estados Unidos 

estabilizar, então esse spread pode se 

comprimir ainda mais”, afirma. 

 

Fittipaldi diz acreditar que há espaço 

para cerca de US$ 15 bilhões em 

emissões neste ano, ante US$ 30 bilhões 

captados em 2021. Boa parte delas pode 

acontecer entre abril e maio. Desde o 

início de janeiro, foram levantados US$ 

4,2 bilhões por sete empresas. “Algumas 

emissões ficaram engavetadas porque o 

mercado estava muito volátil”, diz. “A 

melhor janela é agora, mas não descarto 

que o mercado continue funcional no 

segundo semestre, mesmo com eleição, 

já que o ruído político parece ter 

diminuído.” 

 

Podlubny, do UBS, observa ainda que o 

mercado local de dívida tem sido boa 

opção para muitas companhias, por 

oferecer condições de preço, muitas 

vezes, melhores que as obtidas no 

exterior. A questão é que os prazos são 

mais curtos e não há espaço para 

volumes muito elevados de captação. “O 

mercado local está líquido, mas não tem 

a mesma profundidade que o 

internacional, e nem sempre a empresa 

consegue o prazo necessário”, afirma. 

“Mas o dinheiro local está mais barato.” 

 

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

ia/2022/04/08/melhora-cenario-para-

captacao-externa.ghtml   
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Como pensa o indicado à 
presidência da Petrobras? 
 
O indicado pela União para a 
presidência da estatal, José Mauro 
Ferreira Coelho defendeu 
publicamente, nos últimos anos, que a 
política de preços de combustíveis siga 
a paridade internacional 
 
Por Gabriela Ruddy — Do Rio 
08/04/2022 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 
O químico José Mauro Ferreira Coelho, 

indicado pela União para ocupar a 

presidência da Petrobras, defendeu 

publicamente, nos últimos anos, que a 

política de preços de combustíveis da 

companhia siga a paridade com o 

mercado internacional. Ele também é a 

favor da abertura do mercado de refino 

no país, com a venda de ativos da estatal, 

da atração de investimentos privados 

para a área de gás natural e da 

exploração e produção não-

convencional de óleo e gás. 

 

O executivo fez carreira na Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) e atuou, de 

abril de 2020 a outubro de 2021, como 

secretário de petróleo, gás Natural e 

biocombustíveis do Ministério de Minas 

e Energia (MME). Desde então, ele era 

presidente do conselho de 

administração da Petróleo Brasileiro SA 

(PPSA). Procurado ontem pelo Valor, 

Coelho disse que vai falar apenas depois 

da conclusão do processo para se tornar 

presidente da Petrobras. “Essa é a 

primeira etapa, a indicação. Temos 

ainda um caminho até a efetivação do 

cargo”, afirmou. Nos meses em que 

esteve no MME, Coelho participou de 

debates públicos, principalmente online, 

dada a pandemia. Veja a seguir as 

opiniões dele sobre temas relevantes 

para o setor de energia no país: 

 

Preços de combustíveis: 

 

Coelho defende que a Petrobras 

mantenha preços de combustíveis 

alinhados ao mercado internacional 

para permitir que outros agentes 

importem produtos, o que evita 

desabastecimento no mercado nacional: 

“A prática do preço de paridade é 

fundamental”, disse em entrevista à TV 

Brasil, em agosto do ano passado. Em 

outro evento, organizado pelo site Epbr, 

ele mencionou que o câmbio é um fator 

que afeta a alta dos preços no país: 

“Combustíveis são commodities e, 

portanto, precificadas no mercado 

internacional, em dólar”, afirmou. Na 

ocasião, em abril de 2021, o executivo 

disse que os preços do diesel e da 

gasolina no Brasil estavam abaixo da 

média mundial. 

 

“Somos importadores dos principais 

derivados e, claro, praticar preços de 

paridade é fundamental. É importante, 

de modo que outros agentes 

importadores que não a Petrobras e, 

mesmo a Petrobras, possam importar 

derivados e praticar, aqui, um preço que 

esteja de acordo com mercado 

internacional, de forma que possa ter 

uma margem de lucro, o que é natural. 

Os preços de paridade vêm sendo 

seguidos. Às vezes tem alguma 

defasagem pontual de alguns dias, mas 

isso é corrigido”, afirmou. 

 

Ele reconhece, no entanto, que a 

volatilidade dos preços impacta os 

consumidores e defende que o governo 

busque medidas para reduzir esses 

efeitos. Coelho é a favor da criação de um 

fundo para amortizar as variações de 
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preços. “Existem fundos que recebem 

aportes, normalmente provenientes de 

recursos públicos, utilizados para 

minimizar aumentos de preços. (...) Mas 

esse fundo também tem que ser usado 

com parcimônia, no momento correto”, 

disse. 

 

Ele também já defendeu a criação de um 

imposto chamado “Cide combustíveis”, 

que subiria em momentos de baixa nos 

preços no mercado e seria reduzido em 

momentos de alta. “Entendo que 

poderíamos ter esses dois mecanismos 

coexistindo”, completou. 

 

Refino 

 

Coelho é a favor de investimentos 

privados em refino e defendeu, em 

público, a venda de refinarias da 

Petrobras para manter a garantia do 

abastecimento. Para o executivo, os 

desinvestimentos da estatal nessa área 

levarão à redução de preços: “Com as 

medidas que estão em curso, haverá 

pluralidade de agentes, o abastecimento 

do país estará garantido e teremos maior 

concorrência no mercado de 

combustíveis, que, certamente, levará a 

preços menores para o consumidor”, 

afirmou em evento online da EPE em 

outubro de 2020. 

 

O executivo também se posicionou a 

favor da instalação de refinarias de 

pequeno porte espalhadas pelo país. 

“Precisamos criar as condições para 

atrair investimentos para o setor de 

abastecimento de combustíveis, entre 

eles, o de refino, com destaque não só 

para refinarias de grande porte, mas 

também para aquelas de pequeno porte. 

Estas, trazem desenvolvimento regional, 

muitas vezes são instaladas em regiões 

de baixo IDH [índice de 

desenvolvimento humano] e trazem 

arrecadação para o município, geram 

emprego e renda”, afirmou no mesmo 

evento. 

 

Transição energética 

 

Em entrevista à TV Brasil no ano 

passado, o executivo ressaltou que o 

Brasil “é um líder mundial na transição 

energética”. Coelho acredita que o país 

precisa acelerar o desenvolvimento das 

reservas de petróleo e gás, dada a 

perspectiva de perda de importância 

dessas fontes com a transição para uma 

economia de baixo carbono. “Temos que 

aproveitar nossos recursos e 

transformá-los em bem-estar para o 

povo brasileiro”, disse em evento da 

Federação das Indústrias do Estado do 

Rio de Janeiro (Firjan), em agosto do 

ano passado. 

 

Coelho é a favor do programa 

RenovaBio, que instituiu metas de 

descarbonização para o setor de 

combustíveis. “Os mercados de crédito 

de carbono no Brasil e no mundo terão 

crescente importância”, disse há cerca 

de um ano. O executivo também 

defendeu o programa Combustível do 

Futuro, do governo federal, que visa 

realizar estudos sobre tecnologias para 

reduzir a emissão de carbono no 

mercado de transportes. Ele acredita 

ainda que o país poderia aumentar a 

produção de biogás e biometano. 

“Temos que reforçar a participação 

brasileira nos acordos climáticos 

internacionais do qual o país é 

signatário”, afirmou. 

 

Exploração e produção 

 

Coelho é a favor da atração de outros 

investidores, além da Petrobras, para a 

exploração e produção no Brasil. Ele 

esteve no MME no período em que o 

órgão planejou o segundo leilão da 

cessão onerosa e discutiu alterações nas 
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regras para atrair investidores às áreas 

do pré-sal que não receberam ofertas no 

primeiro certame, em 2018. 

 

O executivo defendeu os programas do 

MME para atrair petroleiras de pequeno 

e médio portes a realizar investimentos 

em campos terrestres. “Temos um país 

de dimensões continentais, onde cada 

Estado tem suas características 

específicas, e muito diferentes entre si, e 

por isso temos que pensar no 

planejamento e em ações também a 

nível regional”, disse. 

 

Gás natural 

 

O executivo é a favor do Novo Mercado 

de Gás, programa do governo para 

atração de investimentos. Para ele, o 

aumento da oferta no país ajudaria a 

reduzir preços. 

 

Ele também defendeu a exploração e 

produção do gás por atividades não-

convencionais, que usam fraturamento 

hidráulico (“shale”). O Brasil não tem 

atividades do tipo, consideradas 

ambientalmente sensíveis. Coelho 

defendeu o “Poço transparente”, 

programa do MME, para estudos sobre o 

tema. “Precisamos conhecer e aproveitar 

com urgência esse importante recurso 

natural que temos em reservas não 

convencionais”, disse em evento online 

promovido pela FGV em fevereiro de 

2021. 

 

 
“Teremos maior concorrência no 

mercado de combustíveis, que, 

certamente, levará a preços menores 

para o consumidor”, afirmou Coelho 

quando esteve no MME — Foto: Leo 

Pinheiro/Valor 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/08/como-pensa-o-
indicado-a-presidencia-da-
petrobras.ghtml  
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Legislação 

Fundos passam a investir em 
disputas envolvendo 
herdeiros e acionistas 
 
Investidores adotam perfil mais 
arrojado em mercado bilionário 
 
Por Laura Ignacio — De São Paulo 
08/04/2022 05h03  Atualizado há 53 
minutos 

 

 
Pedro Mota: fazemos análise de mérito, 

da curva de tempo e usamos inteligência 

artificial para estimar chances de 

sucesso — Foto: Divulgação 

 

Brigas na Justiça e 

na arbitragem vêm fomentando 

um mercado relativamente novo 

no Brasil: 

o financiamento dessas disputas po

r fundos de investimentos. Se até 

pouco tempo atrás só havia a compra 

de precatórios ou 

de ações com jurisprudência consoli

dada, agora esses investidores 

resolveram adotar 

um perfil mais arrojado. Passaram a 

comprar honorários 

advocatícios e créditos de processo

s que costumam gerar longas 

discussões, como os que 

envolvem acionistas ou herdeiros de

 empresas familiares. 

 

Não há números consolidados sobre 

esse mercado no país. Mas sabe-se que 

envolve um grande volume de recursos. 

Nos Estados Unidos, uma pesquisa 

divulgada pela Bloomberg 

Law mostrou que o financiamento de 

disputas comerciais movimentava, em 

2021, entre US$ 10 bilhões e US$ 15 

bilhões. 

 

No Brasil, só a Algarve Capital tem 

um total de R$ 500 milhões em ativos 

judiciais, com valor de face de R$ 3 

bilhões. Entre os casos mais relevantes 

está a disputa judicial travada entre 

membros da família Hering, marca da 

famosa fábrica de roupas brasileira. 

 

O diferencial do financiamento de 

disputas é o que Daniel Cardoso, diretor 

da Algarve Capital, chama de “risco 

binário”. Precatórios são títulos líquidos 

e certos a serem pagos pelo município, 

Estado ou União. Se a decisão de 

tribunal superior já transitou em 

julgado, é uma questão de tempo receber 

o devido. “Quando há risco binário, o 

credor é a parte mais fraca no processo, 

como no caso de inventários em que 

herdeiros são alijados da ação judicial 

por serem alheios aos negócios 

familiares e são lesados”, diz. 

 

Além de advogado, Cardoso foi um dos 

fundadores da Gávea Jus, fruto da 

joint-venture entre a Gávea Investments 

e a Jus Finance. Ele explica que os 

investidores desses fundos são 

essencialmente americanos, que têm até 

dez, vinte anos para esperar o dinheiro 

voltar. “Mas, em geral, quando veem que 

entrou alguém no processo com tempo e 

capital, conseguimos fazer um acordo 

melhor para quem nos vendeu o 

crédito”, afirma. 
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Esse financiamento possibilita arcar 

com altos custos processuais como 

diligências, peritos e juristas de peso. 

Em relação às empresas envolvidas, 

segundo Cardoso, a medida é relevante 

por limpar contingências para passivos 

judiciais que impactam no preço da 

companhia. 

 

Além de direitos de herdeiros, de acordo 

com Cardoso, a Algarve vem comprando 

honorários advocatícios relativos a ações 

judiciais que buscam indenizações de 

empresas que participaram de cartéis de 

segmentos como cimento e câmbio. 

 

Uma “gestora de ativos alternativos”, 

que também atua no segmento 

concorrencial, é a Prisma Capital. 

Fundada por Lucas Canhoto, Marcelo 

Hallack e João Mendes, a empresa já 

teria levado 1.500 produtores de laranja 

contra uma empresa de suco da fruta 

que teria confessado cartel ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade). 

 

A Prisma também atua em arbitragens 

envolvendo acionistas minoritários e 

conflitos no Judiciário, além de outras 

classes de ativos, e, hoje, administra 

cerca de R$ 13 bilhões em fundos. 

Advogado e ex-sócio do Opportunity, 

João Mendes afirma que “se sabem que 

o litígio será robusto, em razão do 

financiamento, desincentiva-se o 

descumprimento de contratos e de leis, 

o que traz mais bem-estar para toda 

sociedade”. 

 

Na Jive Investments, que tem um 

total de R$ 8,2 bilhões sob sua gestão, 

o mercado de fundos de investimento 

em litígios vem crescendo, justamente, 

em relação a arbitragens entre 

acionistas. “São fundos que financiam o 

litígio que ainda está nascendo para 

arcar com uma defesa de primeira linha, 

por exemplo”, afirma Pedro Mota, sócio 

da Jive. 

 

Como a arbitragem é um procedimento 

mais caro do que o processo judicial, o 

financiamento equilibra o campo de 

batalha entre as partes de um litígio, 

segundo Mota. “Na Austrália, Reino 

Unido e Estados Unidos isso já é 

comum”, diz. Entre outros benefícios, 

ele destaca que o sigilo arbitral é 

mantido porque o financiador passa a 

estar vinculado ao dever de 

confidencialidade. Além disso, sustenta 

que não há risco de conflito de 

interesses. 

 

Mota reconhece, porém, que essa é uma 

classe de ativos de alto risco. Isso porque 

o financiador desses fundos ganha um 

percentual de direito futuro e incerto. 

 

“Por isso fazemos análise de mérito [se é 

um bom direito], da curva de tempo 

[quanto tempo deve demorar a disputa], 

economistas e pareceristas fazem uma 

espécie de auditoria da causa, e ainda 

usamos lawtechs [inteligência artificial] 

para estimar as chances de sucesso”, 

afirma. “Afinal, financiador não quer 

saber de rasgar dinheiro.” 

 

De acordo com a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) esses fundos são legais 

e ajudam a financiar e a contratar 

advogados, aquecendo a profissão. “O 

mercado é estimulado pelo parágrafo 13 

do artigo 100 da Constituição Federal, 

que prevê a cessão de créditos como 

legítima prática”, diz por meio de nota. 

“Até o momento, não chegaram ao 

conhecimento oficial da OAB notícias de 

irregularidades que tornem necessária 

fiscalização.” 

 

Para o advogado do LBCA, Ricardo 

Freitas Silveira, doutorando pelo IDP 
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que desenvolve uma tese sobre o 

“capitalismo do litígio”, atualmente, em 

virtude da jurimetria e inteligência 

artificial, esses fundos atraem mais 

investidores do que a bolsa de valores 

por terem maior previsibilidade do 

resultado e tempo desses processos. O 

problema, acrescenta, são os fundos que 

incentivam a judicialização. “A tarefa de 

judicializar é do advogado”, afirma. 

 

Freitas aponta esse problema em 

processos de menor valor, mas em 

enorme quantidade, como os 

relacionados a direito do consumidor, 

bancário e trabalhista. “No setor aéreo, 

pelo menos 20% das ações ajuizadas 

contra as companhias têm como parte 

invisível um fundo de investimentos que 

comprou o direito do consumidor e fica 

com até 80% do valor da indenização”, 

diz. “Como há uma assimetria de 

informação em relação aos fundos, o 

consumidor e o trabalhador ficam com 

muito menos dinheiro, o que desrespeita 

o acesso à Justiça.” 

 

Na área trabalhista, geralmente, o caso 

já está no Judiciário e o fundo compra o 

crédito da futura vitória. Porém, com o 

deságio na venda, o trabalhador fica com 

um valor muito menor de verbas 

consideradas de natureza alimentar. Um 

projeto de lei (nº 4.300/2021) tramita 

na Câmara dos Deputados para 

regulamentar a cessão de créditos 

trabalhistas. “Mas o projeto só permite a 

prática, não cria regras nem condições”, 

critica Freitas. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/04/08/fundos-passam-a-
investir-em-disputas-envolvendo-
herdeiros-e-acionistas.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Inflação acelera para 1,62% e 
é a maior para março desde 
1994, antes do Plano Real 
 
Em 12 meses, IPCA vai a 11,30%. 
Reajuste da gasolina puxa alta. Cenoura 
e tomate dobram de preço em 1 ano 
 
Carolina Nalin 
08/04/2022 - 09:01 / Atualizado em 
08/04/2022 - 10:17 
 

Preços dos combustíveis pressionam 

inflação Foto: Brenno Carvalho / 

Agência O Globo 

 

RIO - A inflação acelerou em março e 

subiu 1,62%, segundo dados divulgados 

pelo IBGE nesta sexta-feira. É a maior 

alta para um mês de março desde 1994 

(42,75%), antes da implantação do plano 

Real, que entrou em vigor em julho 

daquele ano. 

 

É também a maior inflação mensal 

desde janeiro de 2003 (2,25%). 

 

Com o resultado, o IPCA acumula alta de 

11,30% em 12 meses, maior índice desde 

outubro de 2003. O número veio acima 

do esperado pelo mercado. 

 

O resultado de março veio bem acima do 

previsto pelos analistas que projetavam, 

em média, uma alta de 1,28%. 

  

O aumento da inflação foi puxado pelo 

reajuste nos preços de gasolina, diesel e 

gás de cozinha praticado pela Petrobras 

em 11 de março. 

 

Mas os preços de alimentos também 

seguem nas alturas. Alguns itens, como 

cenoura e tomate, dobraram de preço no 

intervalo de um ano. A cenoura subiu 

166% em 12 meses e o tomate, 95%. Café 

acumula alta de 65% e o açúcar, de 40%. 

 

Transporte por app e ônibus em 
alta 
 
A alta na inflação foi generalizada. Oito 

dos nove grupos pesquisados pelo IBGE 

tiveram aumento de preço. Transportes 

e alimentos responderam por 72% da 

variação da inflação. 

 

Em Transportes, a alta foi puxada, 

principalmente, pelo aumento nos 

preços dos combustíveis, com destaque 

para a gasolina, que subiu 6,95%. 

 

— Houve também altas nos preços do 

gás veicular (5,29%), do etanol (3,02%) 

e do óleo diesel (13,65%). Além dos 

combustíveis, outros componentes 

ajudam a explicar a alta nesse grupo, 

como o transporte por aplicativo 

(7,98%) e o conserto de automóvel 

(1,47%). Nos transportes públicos, 

tivemos também reajustes nas 

passagens dos ônibus urbanos em 

Curitiba, São Luís, Recife e Belém — 

detalha o gerente do IPCA, Pedro 

Kislanov. 

 

Frete afeta alimentos: 'Alta 
disseminada' 
 
No grupo dos alimentos e bebidas, os 

preços de itens muito consumidos pelas 

famílias brasileiras tiveram forte alta em 

março, com destaque para leite longa 

vida (9,34%), óleo de soja (8,99%) e pão 

francês (2,97%). 
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A cenoura, que já vinha em forte alta, 

voltou a subir, mais 31,47%. E os preços 

do tomate subiram 27,22%. 

 

Também subiram os preços do leite 

longa vida (9,34%), do óleo de soja 

(8,99%), das frutas (6,39%) e do pão 

francês (2,97%). 

 

— Foi uma alta disseminada nos preços. 

Vários alimentos sofreram uma pressão 

inflacionária. Isso aconteceu por 

questões específicas de cada alimento, 

principalmente fatores climáticos, mas 

também está relacionado ao custo do 

frete. O aumento nos preços dos 

combustíveis acaba refletindo em outros 

produtos da economia, entre eles, os 

alimentos — analisa Pedro Kislanov. 

 

O grupo Habitação avançou 1,15% em 

razão do aumento de 6,57% do gás de 

botijão, cujos preços subiram devido ao 

reajuste concedido pela Petrobras em 

março. A alta de 1,08% da energia 

elétrica também contribuiu para o 

resultado do grupo. 

 

No mês passado, os clientes residenciais 

da Light no Rio tiveram aumento de 

15,53% na tarifa, enquanto para os da 

Enel, que atende Niterói, Região dos 

Lagos e Norte Fluminense, o reajuste foi 

de 17,39%. 

 

Também houve aceleração nos preços 

dos grupos Vestuário (1,82%) e Saúde e 

Cuidados pessoais (0,88%). O único com 

queda foi Comunicação, com -0,05%. 

Educação subiu 0,15% e Despesas 

pessoais subiram 0,59%. 

 

Perspectivas 
 
Economistas esperam que  inflação 

acumulada em 12 meses atinja um pico 

no mês de abril, até que comece a 

arrefecer de forma lenta e saia do 

patamar dos dois dígitos em agosto. 

 

O anúncio feito pelo governo de 

antecipação do fim da bandeira de 

Escassez Hídrica nas contas de luz para 

o próximo dia 16 trará um alívio antes do 

esperado para o consumidor, mas não 

altera a trajetória de preços 

pressionados ao longo deste ano. 

Analistas estimam que a inflação fique 

entre 6,5% e 7% este ano. 

 

Caso seja confirmado, 2022 seria o 

segundo ano consecutivo em que o 

Banco Central não consegue cumprir a 

meta de inflação. Em 2021, a inflação de 

10,06% ficou bem acima da meta de 

3,75% ao ano. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/inflacao-acelera-para-
162-e-maior-para-marco-desde-1994-
antes-do-plano-real-25465999  
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Economia 

Alívio na conta de luz sem 
sobretaxa é menor que o 
prometido por Bolsonaro e 
não vai durar muito, dizem 
especialistas 
 

Retirada da bandeira Escassez Hídrica é 

considerada acertada, mas país ainda 

não pagou fatura da geração térmica na 

crise de 2020. Impacto na inflação será 

limitado 

 
Glauce Cavalcanti, Carolina Nalin, 
Fernanda Trisotto e Geralda Doca 
08/04/2022 - 04:30 / Atualizado em 
08/04/2022 - 09:47 
 

Na foto, prédios na orla de Copacabana 

Foto: Uanderson Fernandes / Agência O 

Globo 

 

RIO E BRASÍLIA - A decisão do governo 

federal de antecipar o fim da bandeira de 

Escassez Hídrica deve trazer algum 

alívio na conta de luz agora, mas não na 

mesma proporção prometida pelo 

presidente Jair Bolsonaro, e vai gerar 

custo para o consumidor a partir de 

2023, dizem especialistas. 

 

A avaliação é que o nível atual dos 

reservatórios viabiliza o fim da cobrança 

da sobretaxa, mas o país ainda não 

quitou a conta de acionamento de todo o 

parque de termelétricas durante a seca, 

no ano passado. O efeito sobre a inflação 

deve ser limitado. 

A bandeira de Escassez Hídrica foi 

criada em 2021 em meio à crise hídrica 

para bancar a geração adicional de 

energia por termelétricas, que custa 

mais caro. Essa bandeira representa um 

adicional de R$ 14,20 a cada 100 

quilowatts-hora consumidos.  

 

Anteontem, ao anunciar a medida, 

Bolsonaro disse que a previsão é trazer 

ao consumidor uma redução de 20% no 

custo da energia, um dos principais 

vilões da inflação.  

 

— O valor da bandeira de Escassez 

Hídrica é fixo, mas a tarifa usada na 

conta de luz varia entre as 

distribuidoras. Em 20% não reduz. O 

impacto deve ser de 15%. É um alívio. 

Mas no caso de distribuidoras como as 

do Rio, por exemplo, não fará diferença 

— pontua Luciano Losekann, professor 

da Faculdade de Economia da UFF e 

coordenador do Grupo de Energia e 

Regulação. 

 

Crédito a distribuidoras 
 
No mês passado, os clientes residenciais 

da Light no Rio tiveram aumento de 

15,53% na tarifa, enquanto para os da 

Enel, que atende Niterói, Região dos 

Lagos e Norte Fluminense, o reajuste foi 

de 17,39%.  

 

Roberto D'Araujo, diretor do Instituto 

Ilumina, também afirma que a redução 

para o consumidor não alcançará 20%. É 

que, na conta de luz, há outros custos 

além do cobrado pelo quilowatt-hora, 

como os de distribuição, transmissão e 

encargos. No Rio de Janeiro, a redução 

não deve chegar a 10%, segundo ele. 

 

— Reservatórios se esvaziam quando 

não investimos suficientemente em 

novas fontes. O Brasil cresce uma média 

de 2.500 MW todos os anos. Podemos 

ter desabastecimento se não buscarmos 
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aumentar a oferta de energia — diz o 

executivo, ponderando que o 

consumidor paga taxas extras para 

compensar essa falta de investimento. 

 

Guedes fala em redução de 18% 
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

porém, afirmou ontem que a redução 

será de 18% na conta a partir do mês que 

vem, durante evento no Banco do Brasil: 

 

— Sem canetada, sem botar em risco as 

empresas. 

 

Gustavo Carvalho, gerente de Preços e 

Estudos de Mercado da consultoria 

Thymus, explica que há critérios 

técnicos que justificam o fim da 

sobretaxa no momento: 

 

— A bandeira sinaliza ao consumidor o 

custo maior e antecipa caixa para as 

distribuidoras para não haver 

desequilíbrio financeiro. Agora, o nível 

dos reservatórios está no melhor 

patamar dos últimos dez anos. Faz 

sentido retirar — explica. — E por que 

não recuar para a bandeira vermelha? 

Porque todos os gatilhos que definem 

cobrança extra estão no patamar de 

bandeira verde.  

 

A avaliação da Thymus,diz ele, é de que 

entre os meses de junho e agosto possa 

ser preciso usar a bandeira amarela. 

 

O ponto de atenção nesse debate vem do 

fato de que o custo adicional da geração 

termelétrica não está pago. 

 

— Eliminar a bandeira de Escassez 

Hídrica e passar para a verde é uma 

decisão política. A conta-bandeira está 

no negativo. Não se conseguiu pagar 

todas as termelétricas usadas nos 

últimos meses. Havia duas opções: 

manter a bandeira ou, o que o governo 

fez, autorizar as distribuidoras a 

tomarem um empréstimo que será pago 

na tarifa de 2023 — explica Mauricio 

Tolmasquin, professor de Planejamento 

Energético da Coppe/UFRJ.  

 

A conta, ainda que postergada, vai cair 

no colo do consumidor, frisa ele:  

 

— A escolha do governo foi feita num 

momento de eleições (presidenciais), 

jogando o custo para depois. Mas esse 

custo vai ser pago pelo consumidor e 

majorado por juros e outras condições 

previstas.  

 

Impacto não altera previsão de 
inflação anual 
 
A antecipação da retirada da bandeira 

Escassez Hídrica levou analistas a 

reduzirem as projeções de inflação para 

o mês de abril, já que a mudança vai 

proporcionar alívio ao bolso do 

consumidor brasileiro antes do 

esperado. A queda no preço de energia 

era prevista para maio. 

 

 As projeções de inflação para o ano, no 

entanto, seguem inalteradas, em torno 

de 7%, e a perspectiva é manutenção dos 

preços elevados para itens como 

combustíveis, alimentos e 

medicamentos. 

 

Mirella Hirakawa, economista sênior da 

AZ Quest, calcula que a saída da 

bandeira a partir do dia 16 retira 0,5 

ponto percentual da projeção para o 

IPCA de abril, reduzindo a estimativa de 

1,4% para 0,92% no mês. Em maio, 

porém, agora é esperada alta de 0,3% 

ante -0,2%. 

 

— O saldo dessa redistribuição do 

impacto da bandeira tarifária é nulo, 

mantendo a nossa projeção para o IPCA 

de 2022 em 7,4%. Mantemos a 

perspectiva de que o pico da inflação 

será em abril, mas antes era esperado 
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que a inflação chegasse a 12% em 12 

meses, e agora deve atingir 11,5%. Só 

achatou a curva — explica Mirella, que 

prevê o retorno da bandeira tarifária 

amarela em dezembro. 

 

Étore Sanchez, economista da Ativa 

Investimentos, que também prevê o 

retorno da bandeira amarela no fim do 

ano, reduziu a projeção para o IPCA de 

abril de 1,10% para 0,70%, ao mesmo 

tempo em que elevou a projeção de 

maio, de -0,3% para 0,10%. 

 

— No fim das contas, é uma antecipação 

de cerca de 15 dias que gera pequenas 

alterações para as projeções de 

curtíssimo prazo, mas a inflação para o 

ano segue idêntica, em 6,8%. 

 

Tatiana Nogueira, economista da XP, 

calcula que a antecipação da retirada da 

bandeira de escassez hídrica dividirá seu 

efeito entre abril e maio: com a inflação 

em abril caindo de 1,07% para 0,67% e a 

de maio subindo de -0,23% para 0,17%. 

 

— É um alívio muito pequeno. São 14 

dias de energia mais barata na conta do 

consumidor, mas com o preço dos 

combustíveis crescendo acima de dois 

dígitos e os preços de alimentação 

acelerando. É uma pequena boa notícia 

num mar de notícias ruins e de pressão 

inflacionária — diz Tatiana, que projeta 

o IPCA em 7% este ano. 

 

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

acroeconomia/alivio-na-conta-de-luz-

sem-sobretaxa-menor-que-prometido-

por-bolsonaro-nao-vai-durar-muito-

dizem-especialistas-1-25467384   

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/alivio-na-conta-de-luz-sem-sobretaxa-menor-que-prometido-por-bolsonaro-nao-vai-durar-muito-dizem-especialistas-1-25467384
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/alivio-na-conta-de-luz-sem-sobretaxa-menor-que-prometido-por-bolsonaro-nao-vai-durar-muito-dizem-especialistas-1-25467384
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/alivio-na-conta-de-luz-sem-sobretaxa-menor-que-prometido-por-bolsonaro-nao-vai-durar-muito-dizem-especialistas-1-25467384
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/alivio-na-conta-de-luz-sem-sobretaxa-menor-que-prometido-por-bolsonaro-nao-vai-durar-muito-dizem-especialistas-1-25467384
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/alivio-na-conta-de-luz-sem-sobretaxa-menor-que-prometido-por-bolsonaro-nao-vai-durar-muito-dizem-especialistas-1-25467384
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Economia 

Greve no Banco Central: saiba 
o que pode mudar após nova 
reunião com servidores 
 
Uma nova conversa entre o presidente 
da instituição, Roberto Campos Neto, e 
os representantes dos funcionários 
acontece nesta segunda-feira, 11 
 
Eduardo Rodrigues, O Estado de 
S.Paulo 
08 de abril de 2022 | 09h56 

 
Após o acirramento da greve dos 

servidores do Banco Central (BC), o 

presidente da instituição, Roberto 

Campos Neto, receberá 

representantes dos funcionários do 

órgão na segunda-feira, 11. Na terça-

feira, 12, os servidores farão uma nova 

assembleia geral para reavaliar o 

movimento à luz do que “de concreto” 

Campos Neto trouxer para a mesa de 

negociação.  

 

Sede do Banco Central; sindicato dos 

servidores diz que greve poderá afetar 

atividades preparatórias para Copom 

Foto: Dida Sampaio/Estadão 

 

Como mostrou 

o Estadão/Broadcast essa semana, o 

Sinal subiu ainda mais o tom em relação 

aos serviços e funções do órgão que 

podem ser afetados pela greve dos 

servidores. O Sinal afirmou que a greve 

continua por tempo indeterminado e 

que poderá afetar as atividades 

preparatórias para o Comitê de 

Política Monetária (Copom) e para 

o Comitê de Estabilidade 

Financeira (Comef), além de poder 

“afetar ainda mais” a divulgação 

do Boletim Focus e de diversas taxas 

financeiras, como a ptax. 

 

De acordo com o presidente do Sindicato 

Nacional dos Funcionários do Banco 

Central (Sinal), Fábio Faiad, a reunião 

realizada na quinta-feira, 7, com a 

diretora de Administração do BC, 

Carolina de Assis Barros, “não trouxe 

nenhuma proposta oficial e nenhuma 

novidade”. 

 

Na quinta, ao comentar a suspensão dos 

trabalhos do Lift Challenge por causa da 

greve, Campos Neto disse que espera 

uma solução rápida para a paralisação 

dos servidores da autarquia. O 

comentário foi feito durante live da 

Legend Investimentos. “A gente tem 

agora o tema da greve, que a gente 

espera endereçar em breve”, disse o 

presidente do BC. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,greve-banco-central-reuniao-
servidores,70004032931  
 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/roberto-campos-neto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/roberto-campos-neto
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,greve-banco-central-reuniao-servidores,70004032931
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,greve-banco-central-reuniao-servidores,70004032931
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,greve-banco-central-reuniao-servidores,70004032931
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Economia 

Cedo ou tarde, discussão 
sobre previdência voltará à 
pauta, visando nova rodada 
de ajustes 
 
As mudanças demográficas continuam 
ocorrendo, o INSS continua tomando 
espaço das demais despesas e as 
despesas discricionárias continuam 
sendo achatadas 

 

Fabio Giambiagi*, O Estado de 

S.Paulo 

08 de abril de 2022 | 04h00 

 
Este é o quinto artigo da série de 15 

textos acerca do possível programa de 

governo a ser implementado em 2023. 

Em dois ou três casos as ideias envolvem 

uma “não proposta”, ou seja, a tese de 

que em determinado assunto o melhor 

será não inovar e deixar as coisas como 

estão. É o caso da previdência após a 

reforma de 2019. A pergunta natural 

então é: por que falar do assunto? 

Porque é preciso esclarecer as coisas 

para quando for necessário voltar ao 

tema. Talvez, em 2027.  

 

A reforma de 2019 representou uma 

mudança expressiva. Entretanto, a ideia 

de que ela “reduziu a despesa da 

previdência” é equivocada. Em termos 

físicos, o número anual de benefícios 

previdenciários do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) cresceu 1,6% em 

2019, novamente 1,6% em 2020 e 1,1% 

em 2021. 

Reforma de 2019 acabou com problemas 

associados às aposentadorias precoces, 

mas não encarou o problema da idade 

dos homens para aposentadoria por 

idade.  Foto: Marcello Casal Jr./Agência 

Brasil 

 

Finalmente, um dado que impressiona: 

na média dos últimos cinco anos, a 

variação física média anual do número 

de aposentadorias urbanas por idade 

aumentou 6,1% ao ano. O que se explica 

considerando que as aposentadorias por 

idade dos homens não sofreram 

mudança até agora. 

 

Cedo ou tarde, essa discussão voltará à 

pauta. Por enquanto, ninguém aguenta 

mais falar do assunto. O tema esteve 

presente no noticiário, com muita 

intensidade, de fins de 2016 a fins de 

2019. Ao mesmo tempo, as mudanças 

demográficas continuam ocorrendo, o 

INSS continua tomando espaço das 

demais despesas e as despesas 

discricionárias continuam sendo 

achatadas. Vai chegar um momento em 

que será preciso voltar a encarar a 

questão, com vistas a fazer uma nova 

rodada de ajustes. Como a década de 

2030 está muito distante e o quadro 

fiscal continuará a inspirar cuidados, 

torço para que isso ocorra em 2027, por 

ocasião da posse de quem vier a ser 

eleito presidente da República em 2026. 

A ver. 

 

O problema não é difícil de entender. 

Qual era a idade dos homens para a 

aposentadoria por idade quando foi 
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aprovada a Constituição de 1988? 

Sessenta e cinco anos. Qual a exigência 

hoje? Sessenta e cinco anos. Naquela 

época, aos 65 anos um homem tendia a 

viver mais 12 anos. Hoje tende a viver 

mais 17. A reforma de 2019 acabou com 

os problemas mais aberrantes das regras 

da época, associados às aposentadorias 

precoces, mas não encarou o problema 

representado pelo fato de que a regra de 

aposentadoria de uso mais intenso, 

definida em 1988, é inadequada aos 

tempos de hoje. E, se quisermos encarar 

o tema em 2027, será preciso começar a 

falar do assunto antes. Ainda que não 

venha a ser objeto nem da campanha de 

2022 nem das medidas de 2023.  

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,fabio-giambiagi-discussao-
sobre-previdencia-voltara-a-pauta-
visando-nova-rodada-de-
ajustes,70004032651  
 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fabio-giambiagi-discussao-sobre-previdencia-voltara-a-pauta-visando-nova-rodada-de-ajustes,70004032651
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fabio-giambiagi-discussao-sobre-previdencia-voltara-a-pauta-visando-nova-rodada-de-ajustes,70004032651
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fabio-giambiagi-discussao-sobre-previdencia-voltara-a-pauta-visando-nova-rodada-de-ajustes,70004032651
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fabio-giambiagi-discussao-sobre-previdencia-voltara-a-pauta-visando-nova-rodada-de-ajustes,70004032651
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fabio-giambiagi-discussao-sobre-previdencia-voltara-a-pauta-visando-nova-rodada-de-ajustes,70004032651
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Economia 

Preço do diesel: quase 90% 
dos transportadores são 
contra política da Petrobras 
 
Valor do combustível dificulta 
operações, diz pesquisa da CNT 

 
7.abr.2022 às 15h17Atualizado: 
7.abr.2022 às 15h42 
Leonardo Vieceli 
RIO DE JANEIRO 

 
A maior parte dos empresários do 

transporte rodoviário de cargas é 

contrária à política de 

preços do óleo diesel em vigor no país e 

enxerga no valor do combustível uma 

grande dificuldade para a operação dos 

negócios. 

 

As conclusões integram uma pesquisa 

divulgada nesta quinta-feira (7) pela 

CNT (Confederação Nacional do 

Transporte). 

 

Segundo a entidade, 87,5% dos 

entrevistados têm opinião contrária à 

política de preços praticada 

pela Petrobras. 

 

Apenas 3,9% são favoráveis à estratégia 

seguida pela estatal. Outros 6% são 

indiferentes em relação ao assunto, e 

2,6% não sabem ou não responderam. 

 

 
Caminhão em posto de parada na região 

de Campinas (SP) - Jardiel Carvalho - 1º 

nov.2021/Folhapress 

 

A pesquisa ainda indicou que 82,3% dos 

empresários citaram os preços do diesel 

entre as maiores dificuldades para 

operação dos negócios. É o maior 

percentual de respostas entre os 

obstáculos mencionados pelo setor. 

 

Em seguida, aparecem a carga tributária 

(56,5%), a dificuldade de reajustar o 

valor do frete (40,1%) e a burocracia na 

operação dos serviços (28%). 

 

A Pesquisa CNT Perfil Empresarial foi 

realizada no período de 8 de setembro a 

8 de outubro de 2021. A amostra teve 

464 entrevistas validadas. 

 

A disparada dos combustíveis no Brasil 

virou tema recorrente de manifestações 

de lideranças políticas e empresariais. 

 

A atual política de preços da Petrobras, 

que envolve o diesel, leva em conta a 

variação do petróleo no mercado 

internacional e o comportamento da 

taxa de câmbio. 

 

Ao longo da pandemia, os combustíveis 

tiveram forte avanço no Brasil. Com os 

efeitos econômicos da guerra entre 

Rússia e Ucrânia, a gasolina, o diesel e o 

gás de cozinha voltaram a subir em 

março. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/leonardo-vieceli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/entenda-por-que-os-combustiveis-estao-tao-caros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/entenda-por-que-os-combustiveis-estao-tao-caros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/alta-do-diesel-ameaca-transporte-publico-dizem-empresas-de-onibus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/alta-do-diesel-ameaca-transporte-publico-dizem-empresas-de-onibus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/petrobras
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/24/6105-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/24/6105-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
http://www.folha.com.br/
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Na ocasião, a Petrobras confirmou 

um mega-aumento nas refinarias. O 

diesel subiu 24,9% à época. 

 

A carestia incomoda o presidente Jair 

Bolsonaro (PL), que deve tentar a 

reeleição em 2022 e teme os impactos da 

perda do poder de compra do eleitorado. 

 

Pesquisa Datafolha indicou que 68% dos 

brasileiros atribuem ao governo a 

responsabilidade pela alta de 

combustíveis. 

 

Nos últimos meses, Bolsonaro enfileirou 

críticas à Petrobras e decidiu demitir o 

presidente da companhia, general 

Joaquim Silva e Luna. 

 

Inicialmente, o governo indicou como 

substituto o economista Adriano 

Pires, atual diretor do CBIE (Centro 

Brasileiro de Infraestrutura). Porém, 

ele recusou o convite, em meio ao debate 

sobre um possível conflito de interesses. 

 

Pressionado a encontrar uma nova 

alternativa, o governo indicou na 

quarta-feira (6) o nome de José Mauro 

Ferreira Coelho para presidir a 

Petrobras. 

 

Coelho é presidente do Conselho de 

Administração da estatal PPSA (Pré-Sal 

Petróleo S.A.) e estava cumprindo 

quarentena, após ter pedido demissão, 

em outubro do ano passado, do cargo de 

secretário de Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis do MME (Ministério de 

Minas e Energia). 

 

Como mostrou a Folha, a expectativa 

do mercado é de que o novo 

presidente mantenha a política 

comercial da Petrobras. 

 

Conforme dados do IPCA (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo), o óleo diesel 

acumulou inflação de 40,54% em 12 

meses até fevereiro. 

 

Segundo analistas, a disparada espalha 

reflexos em setores diversos da 

economia brasileira, já que encarece o 

transporte de cargas e passageiros. 

 

A situação vem gerando uma onda de 

críticas de caminhoneiros ao governo e à 

Petrobras. Parte da categoria chegou a 

organizar greves no ano passado, mas as 

paralisações não ganharam corpo. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/preco-do-diesel-quase-90-
dos-transportadores-sao-contra-
politica-da-petrobras.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Dólar sobe após divulgação de 
inflação acima da esperada 
 
O IPCA, índice oficial de inflação do 
país, subiu 1,62% em março 
 
8.abr.2022 às 9h44 
SÃO PAULO 
 
O dólar oscilava entre estabilidade e leve 

alta contra o real nesta sexta-feira (8), 

conforme investidores digeriam uma 

leitura mais forte do que o esperado 

do IPCA de março e suas implicações 

para a política monetária local, 

enquanto, no exterior, o índice da moeda 

norte-americana rondava máximas em 

dois anos. 

 

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo) subiu 1,62% no mês 

passado, informou o IBGE nesta sexta-

feira (8). No acumulado de 12 meses até 

março, o índice teve alta de 11,30%. 

Pesquisa da Reuters apontou que a 

expectativa de analistas era de alta de 

1,30% março e de 10,98% em 12 meses. 

 

Às 9h14 (de Brasília), o dólar à vista 

avançava 0,26%, a R$ 4,7529 na venda, 

a caminho de interromper sequência de 

cinco desvalorizações semanais 

consecutivas. 

 

Na B3, às 9h14 (de Brasília), o contrato 

de dólar futuro de primeiro vencimento 

caía 0,14%, a R$ 4,7775. 

 
Notas de um dólar americano em frente 

a gráfico de ações - Dado Ruvic - 

8.fev.2021/Reuters 

 

moeda norte-americana à vista subiu 

0,55% na véspera, a R$ 4,7407 na venda. 

 

Os indicadores futuros do mercado de 

ações motravam ligeiras perdas na 

abertura da Bolsa de Valores do Brasil, 

enquanto apontavam ganhos iniciais na 

Bolsa de Nova York. 

 

Novos ataques da Rússia a alvos civis na 

Ucrânia, porém, podem acrescentar 

mais preocupações sobre novas sanções 

à produção commodities russas, 

agravando temores do mercado sobre a 

inflação global. Ao menos 30 pessoas 

morreram atingidas por um míssil na 

estação de trem de Kramatorsk, na 

região de Donetsk. 

 

Na véspera, o mercado de ações dos 

Estados Unidos virou para o positivo no 

final da sessão e, com isso, levantou os 

mercados das Américas. Analistas 

atribuíram a reação a um movimento 

técnico de investidores, que decidiram 

aproveitar a baixa para comprar papéis 

baratos. 

 

Durante a maior parte do dia, os 

mercados trabalharam no negativo, na 

tentativa de digerir a divulgação, na 

véspera, da ata da reunião realizada em 

março pelo comitê de política monetária 

do Fed (Federal Reserve, o banco central 

americano). 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dolar/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/ipca-como-e-calculado-o-indice-oficial-de-inflacao-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-e-a-maior-para-marco-em-28-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-e-a-maior-para-marco-em-28-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-e-a-maior-para-marco-em-28-anos.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/03/31/6113-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/03/31/6113-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/03/31/6113-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/03/31/6113-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/03/31/6113-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/01/6114-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post415139
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/01/6114-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post415139
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/01/6114-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post415139
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/01/6114-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post415139
http://www.folha.com.br/
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O documento reforçou a percepção de 

que a inflação global, ampliada pela 

guerra na Ucrânia, levará a uma alta 

mais agressiva dos juros e à redução de 

outros estímulos econômicos. 

 

O Brasil também ganhou fôlego com o 

rali em Nova York, mas o protagonismo 

ficou por conta da alta de 5,19% das 

principais ações da Petrobras. 

Investidores celebraram os nomes dos 

indicados para comandar a estatal. 

 

O Ibovespa fechou em alta de 0,54%, a 

118.862 pontos. Com esse resultado, o 

índice de referência da Bolsa de Valores 

brasileira teve desempenho superior ao 

dos mais importantes indicadores 

mundiais. 

 

Nesta manhã de sexta, as principais 

Bolsa da Europa apresentavam 

recuperação em relação às baixas da 

véspera. Londres, Paris e Frankfurt 

sbuam 1,09%, 1,38% e 1,40%, nessa 

ordem. 

 

Bolsas da Ásia também fecharam em alta 

após a ressaca do Fed. Na China, o índice 

que segue as empresas de Xangai e 

Shenzhen subiu 0,51%. 

 

O petróleo Brent, referência mundial, 

caía 0,06%, a US$ 100,52 (R$ 476,62). 

A commodity vem perdendo valor nesta 

semana devido a um anúncio de 

liberação de 120 milhões de barris de 

reservas estratégicas internacionais. 
 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/dolar-sobe-apos-
divulgacao-de-inflacao-acima-da-
esperada.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/novo-presidente-da-petrobras-deve-manter-politica-de-precos-dizem-analistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/novo-presidente-da-petrobras-deve-manter-politica-de-precos-dizem-analistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/dolar-sobe-apos-divulgacao-de-inflacao-acima-da-esperada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/dolar-sobe-apos-divulgacao-de-inflacao-acima-da-esperada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/dolar-sobe-apos-divulgacao-de-inflacao-acima-da-esperada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/dolar-sobe-apos-divulgacao-de-inflacao-acima-da-esperada.shtml
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Comprador deve pagar 
condomínio a partir de 
quando tem as chaves à 
disposição 
 
8 de abril de 2022, 7h29 
Por Danilo Vital 
 
O comprador deve pagar as taxas 

condominiais desde o recebimento das 

chaves ou, em caso de recusa ilegítima, a 

partir do momento no qual as chaves 

estavam à sua disposição. 

 

Comprador preferiu não receber as 

chaves e assim tentou se eximir de pagar 

condomínio 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso especial ajuizado 

por compradores de três imóveis do 

mesmo condomínio, que tentavam 

afastar a cobrança de taxas. 

 

Eles adquiriram os apartamentos por 

meio de contrato de permuta, mas 

optaram por não tomar posse para 

aguardar o desfecho de uma ação que 

tratava de penhora de outros imóveis em 

seu favor. 

A construtora, por sua vez, colocou a 

chave à disposição dos compradores em 

juízo e se eximiu do pagamento das 

taxas. As instâncias ordinárias 

entenderam que caberia aos 

compradores fazer o pagamento, 

independentemente da posse efetiva do 

imóvel. 

 

Relator no STJ, o ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva manteve a conclusão. 

Apontou precedente do STJ segundo o 

qual o registro do compromisso de 

compra e venda não define a 

responsabilidade pelo pagamento das 

obrigações condominiais. 

 

Em vez disso, é a relação material com o 

imóvel, consistente na imissão na posse, 

que define o momento em que o 

comprador passa a ser responsável pelas 

taxas. Assim, a recusa em receber as 

chaves não pode eximir o comprador 

dessa responsabilidade. 

 

Para o relator, a atitude constitui 

comportamento contrário aos princípios 

contratuais da boa-fé objetiva. A rejeição 

em tomar a posse do imóvel, sem 

justificativa adequada, faz com que o 

adquirente passe a ser responsável pelas 

taxas condominiais. 

 

"A resistência em imitir na posse (e de 

receber as chaves) configura mora da 

parte adquirente, pois deixou de receber 

a prestação devida pelo alienante (no 

caso, a construtora). Nessa 

circunstância, o artigo 394 do Código 

Civil deixa claro que considera-se em 

mora o credor que não quiser receber o 

pagamento e/ou a prestação no tempo, 

lugar e forma que a lei ou a convenção 

estabelecer", afirmou o ministro Cueva. 

 

Logo, não há fundamento para 

responsabilizar a construtora pelas taxas 

condominiais se a sua obrigação de 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-08/recusa-receber-chaves-nao-afasta-obrigacao-pagar-condominio#author
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entregar as chaves foi devidamente 

cumprida. 

 

"Dessa forma, o adquirente (promissário 

comprador ou permutante) deve pagar 

as taxas condominiais desde o 

recebimento das chaves ou, em caso de 

recusa ilegítima, a partir do momento no 

qual as chaves estavam à sua 

disposição", concluiu. A votação na 3ª 

Turma foi unânime. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.847.734 

 

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

08/recusa-receber-chaves-nao-afasta-

obrigacao-pagar-condominio  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/recusa-receber-chaves-motivo-nao-afasta.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-08/recusa-receber-chaves-nao-afasta-obrigacao-pagar-condominio
https://www.conjur.com.br/2022-abr-08/recusa-receber-chaves-nao-afasta-obrigacao-pagar-condominio
https://www.conjur.com.br/2022-abr-08/recusa-receber-chaves-nao-afasta-obrigacao-pagar-condominio
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Peticionar por peticionar não 
evita prescrição de ação fiscal, 
diz TJ-SC 
 
8 de abril de 2022, 8h42 
 
O simples ato de protocolar petições em 

um processo não impede a prescrição de 

ação fiscal. Com esse entendimento, a 1ª 

Câmara de Direito Público do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) 

aplicou o princípio da prescrição 

intercorrente e extinguiu a pretensão do 

município de Joinville de cobrar dívida 

tributária de uma empresa de prestação 

de serviços sediada na cidade. 

 

De acordo com o relator, o município 

de Joinville (SC) agiu com 'incúria' 
Divulgação/TJ-SC 

 

O caso teve início em novembro de 1997, 

quando o município ajuizou execução 

fiscal contra a Employer Organização de 

Recursos Humanos a fim de cobrar 

créditos tributários referentes ao não 

recolhimento do Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN) no valor 

de R$ 26.386,09, à época. 

 

A citação da empresa, contudo, só 

aconteceu em novembro de 1999. Em 

seguida, a firma fez a apresentação de 

bens à penhora, mas eles foram 

recusados pelo município em setembro 

de 2000, em razão de sua difícil 

comercialização. 

 

A partir daí, a execução passou a 

tramitar com longos intervalos entre 

uma petição e outra — o município 

chegou a pedir a suspensão temporária 

do processo em 2014, mas o pedido foi 

negado. Depois disso, já em maio de 

2019, a comuna pediu o bloqueio 

eletrônico dos valores devidos — o que 

foi efetivado no mês seguinte, quase 20 

anos após a convocação. 

 

Relator da apelação em que a empresa 

requereu, entre outras coisas, a 

prescrição do caso, o desembargador 

Luiz Fernando Boller levou em 

consideração a paralisação do feito por 

praticamente duas décadas para 

identificar a "manifesta incúria" do ente 

público ao não promover no período a 

localização de bens penhoráveis. 

 

Sobre os longos intervalos transcorridos 

entre uma manifestação e outra, o 

magistrado afirmou que providências 

requeridas ao longo do trâmite — que, 

aliás, se mostraram infrutíferas — não 

possuem o condão de interromper 

prazos para a prescrição da ação. 

 

"A execução não pode perdurar 

indefinidamente, sob o risco de malferir 

os princípios da segurança e estabilidade 

das relações jurídicas", disse Boller, ao 

decidir pela aplicação do princípio da 

prescrição intercorrente, prevista no 

artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. A 

decisão de extinguir a execução foi 

unânime. Com informações da 

assessoria do TJ-SC. 

 

Apelação nº 0315696-

79.2019.8.24.0038 
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https://www.conjur.com.br/2022-abr-

08/peticionar-peticionar-nao-evita-

prescricao-acao-fiscal  

 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-abr-08/peticionar-peticionar-nao-evita-prescricao-acao-fiscal
https://www.conjur.com.br/2022-abr-08/peticionar-peticionar-nao-evita-prescricao-acao-fiscal
https://www.conjur.com.br/2022-abr-08/peticionar-peticionar-nao-evita-prescricao-acao-fiscal
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Sócios são incluídos como 
devedores solidários em 
recuperação judicial 
 
8 de abril de 2022, 11h43 
 
Em votação unânime, a 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo 

confirmou decisão de primeiro grau que 

incluiu como devedores solidários os 

sócios de um grupo empresarial em 

recuperação judicial. 

 

A decisão se deu após um banco credor 

ter levantado a suspeita 

de esvaziamento patrimonial das 

empresas em recuperação. O pedido de 

recuperação foi apresentado em abril de 

2015 e, originalmente, incluía sete 

empresas de um mesmo grupo 

econômico. 

 

Diante disso, segundo o relator, 

desembargador Ricardo Negrão, havia 

a necessidade de apurar uma eventual 

responsabilização pessoal de 

determinadas pessoas físicas e jurídicas 

para mitigar os prejuízos aos credores 

em razão do esvaziamento patrimonial 

das recuperandas originalmente 

integrantes do polo ativo do pedido de 

recuperação. 

Com base em documentos anexados aos 

autos, além de um parecer do 

administrador judicial, Negrão apontou 

indícios de que houve, de fato, fraude na 

recuperação judicial. Assim, ele concluiu 

pela necessidade de se alterar o polo 

passivo da recuperação, incluindo os 

sócios que teriam se beneficiado da 

alegada fraude processual. 

 

"Em reforço a conclusão de 

endividamento e esvaziamento 

patrimonial das sete sociedades 

inicialmente postulantes à benesse legal, 

mediante o enriquecimento ilícito das 

demais pessoas envolvidas, exige-se 

solução que preserve o interesse coletivo 

e se consagre a finalidade de preservação 

da atividade econômica de maneira 

organizada, finalidade que somente será 

atingida com a necessária integração das 

demais integrantes do grupo", disse. 

 

Além disso, conforme o magistrado, 

embora se esteja diante de sociedades 

solventes, estas tiveram parte de seu 

patrimônio constituído mediante 

"operações fraudulentas, 

pormenorizadas em relação a cada 

pessoa natural e jurídica abrangida pela 

r. decisão de desconsideração". 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

2253364-34.2021.8.26.0000 

 
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
08/socios-sao-incluidos-devedores-
solidarios-recuperacao  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/socios-devedores-solidarios.pdf
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Interrogado pode responder a 
perguntas apenas da defesa, 
decide STJ 
 
O colegiado julgou caso de um paciente 
que havia sido impedido de ser 
interrogado apenas com perguntas 
feitas pela defesa. 
 
quinta-feira, 7 de abril de 2022 
 
O interrogatório, como meio de defesa, 

permite a possibilidade de resposta a 

todas, nenhuma ou a algumas das 

perguntas direcionadas ao acusado, que 

tem direito de poder escolher a 

estratégia que melhor lhe aprouver. A 

decisão é da 6ª turma do STJ, que 

autorizou um réu a fazer novo 

interrogatório e responder apenas às 

perguntas de sua defesa. 

 

 
Interrogado pode responder a 

perguntas apenas da defesa, decide 

STJ.(Imagem: Felippe | STJ) 

 

Trata-se de HC impetrado em favor de 

homem acusado de homicídio 

qualificado praticado em facção 

criminosa. A defesa foi ao STJ porque o 

paciente foi impedido de ser 

interrogado apenas com perguntas 

feitas pela defesa. 

 

Ao analisar o caso, o ministro Olindo 

Menezes (desembargador convocado) 

explicou que não há nenhuma previsão 

legal que determine o encerramento do 

interrogatório sem possibilidade de 

indagações pela defesa após a 

declaração da opção do exercício do 

direito ao silêncio seletivo pelo acusado. 

 

O ministro seguiu esclarecendo que o 

art. 186, do CPP, prevê que, depois de 

devidamente qualificado e cientificado 

do inteiro teor da acusação, o acusado 

será informado pelo juiz, antes de 

iniciar o interrogatório, do seu direito 

de permanecer calado e de não 

responder perguntas que lhe forem 

formuladas. 

 

"A letra da lei é clara ao dizer que serão 

formuladas perguntas, às quais o réu 

pode ou não responder", frisou. O 

ministro ainda afirmou que o 

interrogatório, como meio de defesa, 

permite a possibilidade de responder a 

todas, nenhuma ou a algumas 

perguntas direcionadas ao 

acusado, "que tem direito de poder 

escolher a estratégia que melhor lhe 

aprouver". 

 

O relator, então, concedeu o HC e 

determinou que seja realizado novo 

interrogatório do paciente, 

oportunidade na qual deve ser-lhe 

assegurado o direito ao silêncio, total ou 

parcial, respondendo às perguntas de 

sua defesa técnica, exercendo 

diretamente a ampla defesa. 

 

O voto do relator foi acompanhado por 

unanimidade pela 6ª turma do STJ. 

 

 Processo: HC 703.978 

 

Leia o acórdão. 

 
 
 
 
 

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202103512141&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/4/5C213FEB8198E1_interrogatorio.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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/363442/interrogado-pode-responder-
a-perguntas-apenas-da-defesa-decide-
stj  
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SP: Juíza mantém suspensa 
nova forma de cobrança de 
ISS para advogados 
 
Magistrada ratificou liminar e citou tese 
de repercussão geral do STF sobre o 
tema. 
 
sexta-feira, 8 de abril de 2022 
 
A juíza de Direito Gilsa Elena Rios, da 

15ª vara da Fazenda Pública de SP, 

ratificou liminar que assegura às 

sociedades de advogados da capital 

paulista o direito de declarar e recolher 

o ISS devido pelas sociedades 

profissionais sem as alterações 

introduzidas pela lei 17.710/21 no 

artigo 15 da lei 13.701/03. 

 

 
Juíza mantém suspensa nova forma de 

cobrança de ISS para 

advogados.(Imagem: Freepik) 

 

Trata-se de MS impetrado 

pela OAB/SP, o CESA - Centro de 

Estudos das Sociedades de 

Advogados e o Sinsa - Sindicato das 

Sociedades de Advogados dos Estados 

de SP e RJ contra as alterações 

introduzidas pela lei 17.710/21 quanto a 

base de cálculo para o recolhimento de 

ISS pelas sociedades uniprofissionais. 

 

Requereram as entidades a suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário 

nos termos do art. 151, IV, do CTN, para 

determinar que as autoridades, por si 

ou por seus agentes, abstenham-se de 

autuar, inscrever em dívida ativa, negar 

emissão de certidão de regularidade 

fiscal e efetuar cobrança de valores a 

título de ISS. 

 

O pedido foi acatado pela juíza em 

liminar, que agora foi ratificada. 

 

A magistrada pontuou que "as 

informações prestadas, embora de 

elogiável esforço e lógica 

argumentativa, não conseguiram 

infirmar as conclusões já estabelecidas 

em cognição sumária". 

 

Nos autos, Gilsa Elena Rios aplicou 

a tese fixada pelo STF no julgamento do 

RE 940.769, com repercussão geral, 

que assim estabelece: 

 

"É inconstitucional lei municipal que 

estabelece impeditivos à submissão de 

sociedades profissionais de advogados 

ao regime de tributação fixa em bases 

anuais na forma estabelecida por lei 

nacional." 

 

Com efeito, ratificou a liminar e 

concedeu a segurança para assegurar às 

sociedades de advogados associadas e 

filiadas às impetrantes o direito de 

declarar e recolher o ISS devido pelas 

sociedades profissionais sem as 

alterações introduzidas pela lei 

17.710/21 no artigo 15 da lei 13.701/03. 

 

 Processo: 1005773-

78.2022.8.26.0053 

 

Veja a sentença. 

 

 

 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/360458/juiza-suspende-nova-forma-de-cobranca-de-iss-para-advogados-em-sp
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https://www.migalhas.com.br/quentes/360458/juiza-suspende-nova-forma-de-cobranca-de-iss-para-advogados-em-sp
https://www.migalhas.com.br/quentes/360458/juiza-suspende-nova-forma-de-cobranca-de-iss-para-advogados-em-sp
https://www.migalhas.com.br/quentes/300989/sociedade-de-advogados-pode-recolher-iss-sob-o-regime-de-tributacao-fixa-anual--decide-stf
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1H000LLU90000&processo.foro=53&processo.numero=1005773-78.2022.8.26.0053&uuidCaptcha=sajcaptcha_f13cf8fa9c0e4e84838228e5abb30f95
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Barroso derruba decisão que 
permitiu desconto sindical 
sem aval 
 
Ministro considerou que a decisão do 
TRT-2 afrontou a autoridade da 
Suprema Corte. 
 
sexta-feira, 8 de abril de 2022 
 
O ministro Luís Roberto Barroso, 

do STF, deferiu liminar e suspendeu os 

efeitos de decisão do TRT da 2ª região 

que manteve cláusulas de acordo 

coletivo possibilitando o desconto de 

contribuição assistencial sem 

autorização expressa e individual dos 

empregados. A decisão atendeu ao 

pedido de concessionárias de rodovias. 

 

 
Barroso derruba decisão que permitiu 

desconto sindical sem aval.(Imagem: 

Carlos Moura/STF) 

 

Entenda o caso 

 

Em setembro do ano passado, o 

ministro já havia cassado sentença do 

Tribunal por permitir cláusulas de 

acordo coletivo prevendo desconto de 

contribuição sindical sem autorização 

expressa e individual do trabalhador 

(Rcl 47.102). 

 

Em novo julgamento, o TRT da 2ª 

região interpretou restritivamente a 

decisão da Rcl 47.102, no sentido de que 

a ADIn 5.794, que declarou 

a constitucionalidade do fim da 

contribuição sindical obrigatória, 

somente tratou de contribuição sindical 

e não das demais contribuições em 

favor do sindicato. 

 

Com base nisso, admitiu contribuição 

assistencial criada por assembleia 

sindical e direcionada a todos os 

membros da categoria, sem 

necessidade de autorização individual e 

expressa do empregado. 

 

As empresas noticiaram o 

descumprimento da decisão do STF nos 

autos da Rcl 47.102, mas o ministro 

Barroso (também relator da primeira 

reclamação) entendeu que com a 

concessão da liminar e julgamento 

definitivo do mérito a reclamação já 

havia se exaurido, sendo necessária 

outra medida contra nova decisão do 

TRT-2. 

 

Liminar 

 

Na nova liminar, proferida nesta 

semana, o relator considerou que a 

decisão do Tribunal Regional afrontou 

a autoridade da Suprema Corte. 

 

Diante do exposto, suspendeu os efeitos 

da decisão reclamada. 

 

Atuaram no caso os advogados Camila 

Caldorin Vetorazzo e Antonio 

Galvão Peres, do 

escritório Robortella e Peres 

Advogados. 

 

 Processo: Rcl 51.987 

 

Leia a decisão. 

 

 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/351491/trt-2-deve-considerar-aval-de-trabalhador-para-contribuicao-sindical
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https://www.migalhas.com.br/quentes/282810/stf--contribuicao-sindical-facultativa-da-reforma-trabalhista-e-constitucional
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ICMS no PIS/Cofins eleva 
provisões para dívidas 
judiciais para R$ 1 trilhão 
 
Reserva contábil para esse tipo de 
despesa subiu em 30,7% entre 2020 e 
2021, segundo o Balanço Geral da 
União 
 
FABIO GRANER 
BRASÍLIA 
08/04/2022 08:00 
 
comentários 

Crédito: Marcello Casal Jr./Agência 

Brasil 

 

Pela primeira vez na história, 

as provisões da União para o pagamento 

de decisões judiciais e outras despesas 

administrativas superaram a marca 

de R$ 1 trilhão. De acordo com dados 

do Balanço Geral da União (BGU), 

a reserva contábil para esse tipo de 

despesa deu um salto de 30,7% entre 

2020 e 2021, chegando 

a R$ 1,006 trilhão. 

 

A maior parte desse movimento se deveu 

à derrota do governo no Supremo 

Tribunal Federal (STF) no tema 

do ICMS da base de cálculo do PIS e 

da Cofins. Com a retirada do tributo 

estadual já sacramentada pela Suprema 

Corte, o tema saiu da categoria risco 

“possível” para “provável”, o que enseja 

a provisão no balanço. 

Isso, porém, não implica em alguma 

reserva formal de recursos, até porque o 

país é endividado e tem déficit primário, 

ou seja, não tem poupança. Mas foi um 

dos fatores, junto com o aumento do 

déficit público e outros eventos, a 

ampliar o patrimônio líquido negativo 

do país de R$ 4,4 trilhões para R$ 5,17 

trilhões. Se fosse uma empresa, o país 

estaria em péssimos lençóis, na prática 

quebrado, mas o Estado tem uma 

dinâmica bem diferente e pode trabalhar 

com PL negativo. 

 

No balanço de 2020, a questão 

do ICMS na base do PIS/Cofins já 

estava provisionada em R$ 258,3 

bilhões. Em 2021, mais que 

dobrou, para R$ 

533,1 bilhões. No âmbito da 

Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) essa foi a variação 

mais relevante, embora alguns itens que 

estavam provisionados como disputas 

sobre imunidade das entidades 

beneficentes de assistência social e o 

creditamento de IPI de insumos 

adquiridos na Zona Franca de Manaus, 

que tinham provisões em 2020, tenham 

saído do BGU de 2021. 

 

Mas também há aumento 

de provisões no âmbito da Advocacia-

Geral da União (AGU). O principal deles 

é a inclusão de R$ 54 bilhões pela 

omissão na implementação do programa 

de renda mínima, previsto em lei de 

2004 e nunca implementado. No total, 

as provisões na seara da AGU 

totalizam R$ 307,4 bilhões e na 

PGFN, R$ 665,2 bilhões. 

 

O BGU também trouxe um aumento 

nas provisões para a previdência do 

setor público. Elas subiram 13,1%, 

totalizando R$ 1,309 trilhão. 

 

https://www.jota.info/autor/fabio-granerjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-no-pis-cofins-eleva-provisoes-para-dividas-judiciais-para-r-1-trilhao-08042022#respond
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=acb647cb7b&e=9b89e8bb8e
https://www.jota.info/tudo-sobre/supremo-tribunal-federal
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Segundo Marilu Cardoso da Silva, 

Gerente de Elaboração e Análise das 

Demonstrações Contábeis do Tesouro 

Nacional, o movimento está relacionado 

à mudança na forma de contabilização 

desse passivo de despesas que serão 

pagas ao longo do tempo. O documento 

detalha as mudanças na fórmula de 

cálculo feita pela Secretaria de 

Previdência. 

 

O Coordenador-Geral de Contabilidade 

da União, Luciano Moura de Castro, 

destacou ao Jota que, além da questão 

do maior 

provisionamento para decisões judiciais

 e Previdência, o aumento no PL 

negativo da União reflete também a 

situação ainda deficitária da União em 

termos fiscais. “Isso acaba se espelhando 

na contabilidade”, sentenciou. 

 

FABIO GRANER – Analista de 

economia do JOTA em Brasília. Foi 

repórter e colunista de economia no 

Valor Econômico e também atuou no 

Estadão, DCI e Gazeta Mercantil, com 

mais de 20 anos de experiência, 

incluindo setor público. E-

mail: fabio.graner@jota.info 
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cofins-eleva-provisoes-para-dividas-
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Retorne ao índice 

  

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-no-pis-cofins-eleva-provisoes-para-dividas-judiciais-para-r-1-trilhao-08042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-no-pis-cofins-eleva-provisoes-para-dividas-judiciais-para-r-1-trilhao-08042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-no-pis-cofins-eleva-provisoes-para-dividas-judiciais-para-r-1-trilhao-08042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-no-pis-cofins-eleva-provisoes-para-dividas-judiciais-para-r-1-trilhao-08042022


38 

 

 

 

A prorrogação antecipada e a 
relicitação nos contratos de 
concessão 
 
Antigos institutos e novas acomodações 
no direito administrativo 
 
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 
CASTRO 
THIAGO DE OLIVEIRA 
08/04/2022 05:40 
 

Crédito: Pixabay 

 

Durante impasses e incertezas 

econômicas surgem soluções jurídicas 

criativas. Atualmente, dois institutos de 

direito administrativo são bastante 

estimulados e utilizados, tanto pelo 

poder público como pelas 

concessionárias, criando oportunidades 

interessantes capazes de assegurar a 

qualidade e a eficiência de serviços 

públicos concedidos. 

 

A renovação ou a 

prorrogação antecipada de contratos 

de concessão de serviço público satisfaz 

os interesses das concessionárias, 

especialmente diante dos impactos 

decorrentes da pandemia da Covid-19, 

agravados pelo câmbio do dólar, pela 

elevação de preços das commodities, 

pela espiral inflacionária e, agora, pela 

guerra da Rússia e da Ucrânia. Trata-se 

de espécie de prorrogação 

extraordinária apta a assegurar o 

reequilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos administrativos. 

 

O reequilíbrio econômico-financeiro de 

contratos de concessão é imprescindível 

diante da frustração causada pelo 

descumprimento de demandas 

estimadas (no âmbito da modalidade 

urbana, destaca-se o não atingimento de 

projeções referentes à circulação de 

passageiros e à movimentação de 

cargas) e pela consequente arrecadação 

deficitária de tarifas destinadas a 

remunerar as concessionárias. 

 

Nesse cenário, o poder concedente e os 

usuários não foram beneficiados pela 

aplicação dos investimentos de melhoria 

dos serviços exigidos para a operação 

concedida. A renovação antecipada das 

parcerias firmadas é capaz inclusive de 

permitir novos investimentos voltados 

ao aperfeiçoamento e à modernização do 

objeto da concessão, sem que haja 

incremento das tarifas praticadas. 

 

Registre-se, ainda, a circunstância de 

“nova licitação não ser realizada” não 

tem o condão de inviabilizar o instituto 

da prorrogação antecipada. Muitas das 

vezes a renovação será a medida mais 

vantajosa ao poder público e à eficiência 

administrativa. Não é à toa que 

o STF decidiu, por exemplo e no âmbito 

da ADI nº 2946, que não é necessária a 

realização de licitação para transferência 

de concessão ou diante de intercorrência 

de assunção do controle societário de 

concessionárias de serviços públicos. 

 

A prorrogação antecipada foi autorizada 

no ordenamento jurídico brasileiro, na 

forma do artigo 175, I, da Constituição 

da República; do artigo 57, II, da Lei 

8.666/93; do artigo 23, XII, da Lei 

8.987/1995, bem como pela Lei 

https://www.jota.info/autor/carlos-roberto-siqueira-castro
https://www.jota.info/autor/carlos-roberto-siqueira-castro
https://www.jota.info/autor/thiago-de-oliveira
https://www.jota.info/stf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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13.448/2017 e pelo Decreto 9.957/2019. 

Nos estados brasileiros, destaca-se o 

artigo 3º da Lei Estadual 2.831/1997 no 

Rio de Janeiro e a Lei 16.933/2019 em 

São Paulo, bem como as diversas 

regulações contratuais sobre a matéria. 

 

A relicitação, por sua vez, é instituto 

decorrente da extinção consensual do 

contrato de concessão, alinhada à busca 

da convergência de interesses e ao ideal 

de cooperação entre as partes, afastando 

a medida extremada da declaração de 

caducidade e de descontinuidade 

abrupta do serviço público concedido, 

vez que o antigo concessionário 

continuará responsável pela concessão, 

sendo indenizado adequadamente no 

momento da devolução do objeto, até a 

entrada do novo operador. 

 

É oportuno esclarecer que o racional do 

permissivo legal da relicitação, ainda 

que direcionado a setores regulados 

específicos (rodovias, ferrovias e 

aeroportos) e circunscrito à 

Administração Pública federal, poderá 

ser perfeitamente manejado pelos 

demais entes federativos e independente 

de autorização legislativa nos 

respectivos setores de infraestrutura 

competentes. 

 

Destaque-se que, obviamente, a Lei 

13.448/2017, artigo 4º c/c artigo 16, 

veda expressamente a participação no 

processo de relicitação da 

concessionária anteriormente 

contratada, por razões de coerência 

administrativa. A rigor, as antigas 

concessionárias devolvem o contrato em 

razão de insuficiência econômica e/ou 

incapacidade técnico-operacional para 

bem executar e cumprir o objeto da 

concessão. 

 

Um ponto de atenção, no âmbito das 

relicitações, refere-se a eventuais 

impasses no tocante à definição do 

quantum indenizatório devido às 

antigas concessionárias. O artigo 11 do 

supracitado ato legislativo esclarece que 

serão descontados do valor calculado 

pela agência reguladora competente, a 

título de indenização pelos bens 

reversíveis não amortizados ou 

depreciados vinculados ao contrato de 

parceria, os seguintes itens: a) multas e 

outras somas de natureza não tributária; 

b) as outorgas devidas até a extinção do 

contrato de parceria e não pagas até o 

momento do pagamento de indenização; 

c) o valor excedente da receita tarifária 

auferida pelo contratado ordinário em 

razão da não contabilização do impacto 

econômico-financeiro no valor da tarifa 

decorrente da suspensão das obrigações 

de investimento não essenciais no 

momento da celebração do termo 

aditivo. Aliás, ainda referente à 

indenização, previu-se que o respectivo 

cálculo será certificado por empresa de 

auditoria independente, ou seja, trata-se 

de uma medida que conferirá maior 

transparência e segurança aos players 

envolvidos. 

 

Na maioria dos casos experimentados, 

verifica-se variedade de normativos 

infralegais que estabelecem a 

metodologia para o cálculo dos valores 

de indenização relativos aos 

investimentos vinculados a bens 

reversíveis não depreciados ou não 

amortizados, de que são exemplos a 

Resolução nº 533/2019 

da Anac (Agência Nacional de Aviação 

Civil), Resolução nº 5.860/2019 

da ANTT (Agência Nacional de 

Transportes Terrestres) e a Resolução 

nº 508 da Aneel (Agência Nacional 

de Energia Elétrica), dentre outras. 

Lembrando, ainda, que os estudos e 

levantamentos de valores indenizatórios 

são precedidos de debates, audiências e 

consultas públicas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13448.htm
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É desejável que a matéria seja tratada 

em cada situação concreta e para além 

do domínio legislativo e regulatório. 

Nesse sentido, as agências reguladoras e 

os Tribunais de Contas deverão sopesar 

diretamente as cláusulas contratuais do 

instrumento de concessão e dos itens do 

edital da relicitação que tendem a 

contemplar modelagem apta a assegurar 

a indenização do antigo concessionário 

vinculada ao valor arrecado no leilão e 

pela previsão de rubricas orçamentárias 

da União destinadas a complementar, 

no caso de eventual deságio no certame, 

a indenização devida. Nessa linha de 

convicções, e à mercê das novas 

modelagens regulatórias e contratuais 

previstas, a operação efetiva do novo 

concessionário e suas obrigações 

principais devem ocorrer somente após 

o pagamento da indenização devida ao 

antigo concessionário. 

 

Nesse contexto, os requisitos delineados 

trazem a segurança necessária ao 

instituto da relicitação, sendo 

injustificável, por exemplo, a demora em 

relação à aprovação do processo de 

relicitação do Aeroporto Internacional 

de São Gonçalo do Amarante, em Natal, 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

e a publicação do respectivo edital 

licitatório, tampouco a lentidão para 

impulsionamento de estudos de 

viabilidade (técnico-econômica e 

operacional), bem como dos pleitos e 

processos de relicitação referentes aos 

aeroportos internacionais do Galeão, no 

Rio de Janeiro, e de Viracopos, em 

Campinas (SP). 

 

Por todo o exposto, entende-se que as 

prorrogações antecipadas e as 

relicitações são institutos voltados à 

satisfação do interesse público e à 

garantia da eficiência administrativa. 

Contrapontos como “ausência de nova 

licitação” ou “dificuldade na definição de 

indenização” não têm o condão de 

inviabilizar a adoção de tais medidas e 

ajustes administrativos que se 

apresentem necessários à boa 

continuidade da delegação dos serviços 

pelos colaboradores privados. 

 

CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO – Sócio sênior da área 

regulatória da SiqueiraCastro 

Advogados 

THIAGO DE OLIVEIRA – Sócio da 

área regulatória da SiqueiraCastro 

Advogados 
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1ª Turma do STF decide não 
julgar recurso sobre Difal de 
ICMS 
 
Relator corroborou o entendimento de 
que o tema questionado pelo 
contribuinte é regulamentado pela Lei 
Kandir 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
08/04/2022 05:00 
 
comentários 

Crédito: Pexels 

 

Os ministros da 1ª turma do Supremo 

Tribunal Federal (STF), por 

unanimidade, decidiram manter decisão 

de não julgar o mérito de um recurso 

extraordinário (RE 1.351.076) que 

discute a cobrança do diferencial de 

alíquota (Difal) de ICMS em operações 

em que o consumidor final é 

contribuinte do imposto. 

 

Os magistrados negaram provimento ao 

agravo regimental interposto pela MRS 

Logística S/A. A empresa recorre de 

decisão do relator, ministro Dias Toffoli, 

que negou seguimento ao recurso 

extraordinário no STF. 

 

O contribuinte questiona a cobrança do 

Difal de ICMS, pelo estado de São Paulo, 

nas compras interestaduais de bens e 

mercadorias destinadas ao seu ativo fixo 

ou permanente e ao seu uso ou consumo. 

A empresa argumenta que a Lei Kandir 

(Lei Complementar 87/96) não 

estabeleceu normas sobre a exigência do 

tributo nessas duas hipóteses. 

 

A discussão é diferente da relacionada 

ao Difal de ICMS nas operações 

interestaduais envolvendo 

consumidores finais não contribuintes 

do imposto, o que acontece, por 

exemplo, nas operações de comércio 

eletrônico. No caso em julgamento pela 

1ª Turma a discussão envolve a cobrança 

do Difal de ICMS para contribuintes do 

imposto. 

 

Ao negar seguimento ao recurso, o 

relator corroborou o entendimento do 

tribunal de origem segundo o qual o 

tema questionado pelo contribuinte é 

regulamentado pela Lei Kandir. Para 

Dias Toffoli, essa lei define normas 

relativas ao ICMS “suficientes para a 

tributação questionada, não sendo 

necessária nova regulamentação”. 

 

O relator afirmou também que, além de 

ser regulamentada pela Lei Kandir, a 

cobrança é prevista na Lei estadual 

6.347/89. Além disso, julgar o mérito 

demandaria o reexame da causa à luz da 

legislação infraconstitucional, o que não 

é admitido em sede de recurso 

extraordinário. 

 

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/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/primeira-turma-do-stf-decide-nao-julgar-recurso-sobre-difal-de-icms-08042022#respond
https://www.jota.info/stf
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=1fd3eab356&e=9b89e8bb8e
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1996/leicomplementar-87-13-setembro-1996-370965-normaatualizada-pl.html
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Brasil 

Volta da bandeira verde deve 
aliviar contas de energia 
 
Bolsonaro anuncia e ministério 
confirma fim da cobrança adicional a 
partir do dia 16 deste mês 
 
Por Rafael Bitencourt e Fabio 
Murakawa — De Brasília 
07/04/2022 05h02  Atualizado há 6 
horas 

 
Após se queixar de não poder intervir 

nas bandeiras tarifárias, o presidente 

Jair Bolsonaro anunciou ontem, no 

Twitter, que a partir do dia 16 de abril 

passará a vigorar a bandeira verde, sem 

cobrança adicional nas contas de luz dos 

consumidores. 

 

Momentos depois da postagem do 

presidente, veio a confirmação pelo 

Ministério de Minas e Energia. A pasta 

informou que seria antecipado o fim da 

bandeira escassez hídrica em vigor 

desde setembro do ano passado para 

cobrir os custos de medidas 

excepcionais para livrar o país de novo 

programa de racionamento de energia 

ou cortes de cargas (apagões) nos 

períodos do dia de maior consumo. 

 

Na prática, houve antecipação em cerca 

de 15 dias do fim da bandeira especial, 

com acréscimo de R$ 14,20 a cada 100 

kilowatts-hora (kWh) consumidos no 

mês. No ano passado, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica anunciou 

que a bandeira escassez hídrica era 

necessária para cobrir o custo de R$ 13,8 

bilhões. 

 

Prevendo que a arrecadação não seria 

suficiente, o governo autorizou a tomada 

de novo empréstimo de até R$ 10,5 

bilhões para cobrir a despesa 

remanescente da pior crise hídrica 

vivida pelo setor nos últimos 91 anos. 

Além disso, a operação de crédito evitará 

que os custos sejam novamente 

repassados para os consumidores, via 

tarifas, e pressionem novamente a 

inflação em ano eleitoral. 

 

O financiamento que será tomado pelas 

distribuidoras em nome do setor será 

capaz de gerar uma pequeno alívio nas 

tarifas, cerca de 2%. Porém, nos anos 

seguintes, o consumidor terá que 

conviver com pequena alta enquanto 

durar o prazo de amortização. 

 

Conforme antecipou Bolsonaro em sua 

rede social, a pasta de Minas e Energia 

informou que, com o fim da chamada 

“taxa extra” na conta de luz, os 

consumidores deverão contar com uma 

redução de cerca de 20% nas tarifas a 

partir do próximo mês. 

 

“Em 2021, o Brasil enfrentou a pior seca 

dos últimos 91 anos. Para garantir a 

segurança no fornecimento de energia 

elétrica, o país utilizou todos os recursos 

disponíveis e o governo federal teve que 

tomar medidas excepcionais”, informou 

o MME em posicionamento. 

 

De acordo com o ministério, houve um 

“esforço de todos os órgãos do setor 

elétrico” superar o risco de falta de 

energia, que agora foi “totalmente 

afastado”. 

 

Em nota, o órgão federal, responsável 

pela política publica do setor, lembrou 

que os reservatórios estão “muito mais 

cheios” do que no ano passado, com os 

usos múltiplos da água preservados. 

 

“Não será mais necessário o 

acionamento de geração termelétrica 
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adicional no sistema. Com a redução da 

geração termelétrica mais cara e o 

aumento da produção das hidrelétricas e 

das demais fontes renováveis, os custos 

serão menores durante o próximo 

período seco, que vai de maio a 

novembro, o que se traduzirá em 

menores tarifas para os consumidores”, 

informou. 

 

“Com a redução desses custos [das 

térmicas], será possível antecipar o fim 

da bandeira escassez hídrica para 15 de 

abril. E mais, com a manutenção das 

atuais condições de chuva, o Governo 

trabalha com a perspectiva de bandeira 

verde até o final do ano”, registrou 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/07/volta-da-bandeira-verde-
deve-aliviar-contas-de-energia.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Petróleo é negociado em alta 
em meio à preocupação com 
oferta 
 
Liberação de reservas do produto é 
avaliada pelo mercado em meio à 
situação de guerra na Europa 
 
Por Eduardo Magossi, Valor — São 
Paulo 
07/04/2022 09h29  Atualizado há uma 
hora 

 
Os contratos futuros de petróleo se 

recuperam nesta quinta-feira depois da 

queda expressiva de mais de 5% 

registrada no dia anterior depois do 

anúncio de que mais reservas seriam 

liberadas. 

 

Antes de 9h30, o WTI com entrega em 

maio aumentava 2,54%, para US$ 98,67. 

O contrato de junho do Brent tinha 

elevação de 2,12%, saindo a US$ 103,21. 

 

Ontem, a Agência Internacional de 

Energia (AIE) concordou em liberar 60 

milhões de barris de suas reservas 

estratégicas, além dos 180 milhões de 

barris já anunciados pelos Estados 

Unidos na semana passada. 

 

Os anúncios ajudaram a reduzir as 

preocupações sobre desabastecimento à 

medida que os países consumidores 

estão analisando a saída gradual da 

dependência do petróleo é gás da Rússia. 

 

Os Estados Unidos e o Reino Unido já 

anunciaram planos para interromper 

suas importações da Rússia depois da 

invasão da Ucrânia. A União Europeia, 

que depende mais pesadamente dos 

recursos russos, informou esta semana 

que está o corte das importações de 

petróleo e gás da Rússia está na lista de 

medidas que podem ser tomadas. 

 

As preocupações com oferta 

permanecem, contudo. Embora a 

liberação das reservas seja a maior feita 

pelos Estados Unidos em várias décadas, 

a Rússia ainda é o terceiro maior 

produtor de petróleo do mundo. Utilizar 

as reservas acumuladas é apenas uma 

solução para o curto prazo. 

 

Entre outras notícias, a petroleira Shell 

anunciou que espera fazer uma baixa 

contábil de US$ 5 bilhões no primeiro 

trimestre de 2022 decorrente de sua 

decisão de sair da Rússia. 

 

 
— Foto: Reprodução / Instagram Royal 

Dutch Shell 

 

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

ia/2022/04/07/petroleo-e-negociado-

em-alta-em-meio-a-preocupacao-com-

oferta.ghtml  
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Empresas 

Indicados não devem mudar 
estratégia da Petrobras e 
ações devem ficar menos 
voláteis, dizem analistas 
 
O Ministério de Minas e Energia 
(MME) indicou José Mauro Ferreira 
Coelho como diretor-presidente da 
Petrobras e Márcio Andrade Weber 
como presidente do conselho 
 
Por Cristiana Euclydes e Gabriela 
Ruddy, Valor — São Paulo 
07/04/2022 09h22  Atualizado há uma 
hora 

 
A indicação pelo Ministério de Minas e 

Energia (MME) de José Mauro 

Ferreira Coelho como diretor-

presidente da Petrobras e de Márcio 

Andrade Weber como presidente do 

conselho é uma notícia neutra, na 

medida em que não deve causar grandes 

mudanças na estratégia da empresa, diz 

a XP, em relatório. 

 

A XP destaca que as indicações precisam 

ser aprovadas na assembleia anual de 

acionistas da empresa em 13 de abril 

para se tornarem oficiais. Os indicados 

anteriormente, Adriano 

Pires e Rodolfo Landim, decidiram 

desistir de seus cargos. 

 

O relatório diz ainda que Coelho é ex-

secretário do MME e atualmente 

presidente da PPSA, empresa estatal 

responsável pelos contratos de partilha e 

comercialização de petróleo e gás do 

pré-sal devidos ao governo, enquanto 

Weber já é membro do conselho da 

Petrobras e também fez parte da divisão 

de serviços da Petrobras Internacional e 

foi diretor da Petroserv. 

 

Segundo o analista de petróleo e gás da 

Ativa Investimentos, Ilan Arbetman, a 

definição do governo dos nomes 

indicados deve reduzir as dúvidas que 

afetavam o desempenho das ações da 

companhia nos últimos dias. 

 

“A assimetria que pairava sobre as ações 

da companhia nos últimos dia 

contribuiu para que as ações 

desempenhassem de forma diferente do 

mercado internacional do petróleo. Isso 

(as indicações) deve diminuir a 

volatilidade em cima do papel ao longo 

dos próximos dias”, afirma o analista. 

 

Para Arbetman, os nomes vieram em 

linha com o esperado pelo mercado. “Na 

indicação, buscou-se o melhor de dois 

mundos. Para a presidência, veio um 

nome de fácil interlocução com o 

governo. Para a presidência do conselho, 

foi buscado alguém já está lá dentro, tem 

o perfil de conselheiro e que não vai ter 

problemas quanto à aprovação”, diz o 

analista. 

 

A XP manteve sua recomendação de 

compra para as ações preferenciais da 

Petrobras, com preço-alvo de R$ 47,80, 

potencial de alta de cerca de 47% ante o 

fechamento de ontem. 

 

 
Petrobras: Os indicados anteriormente, 

Adriano Pires e Rodolfo Landim, 

decidiram desistir de seus cargos — 

Foto: Imagem Valor Econômico 
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Empresas 

Agenda de empresas: Impasse 
na Petrobras pode acabar e 
TCU faz evento sobre 
Eletrobras 
 
Confira o que você precisa saber e 
acompanhar nesta quinta-feira 
 
Por Valor — São Paulo 
07/04/2022 08h26  Atualizado há 3 
horas 

 
Petrobras 

 

O Ministério de Minas e Energia (MME) 

indicou José Mauro Coelho para a 

presidência da Petrobras. Atualmente, 

ele é presidente do conselho de 

administração da estatal do pré-sal, a 

PPSA. Além dele, o acionista 

controlador da companhia, o governo 

federal, indicou Marcio Andrade Weber 

para a presidência do conselho de 

administração da estatal. A pasta reitera 

que os nomes indicados serão 

submetidos à aprovação em assembleia 

geral ordinária (AGO) prevista para o 

dia 13. 

 

Tarifa de energia elétrica 

 

O MME confirmou o fim da bandeira 

tarifária escassez hídrica, com o retorno 

da bandeira verde para todos os 

consumidores a partir de 16 de abril. Na 

prática, houve antecipação em cerca de 

15 dias do fim da cobrança do adicional 

mensal de R$ 14,20 a cada 100 

kilowatts-hora (kWh) consumidos. A 

pasta calcula redução perto de 20% nas 

tarifas a partir de maio. 

 
— Foto: Marcello Casal Jr./Agência 

Brasil 

 

Eletrobras 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) 

promove, de 9h às 12h, o 

evento “Diálogo Público: Modelo de 

Capitalização da Eletrobras”, com a 

participação do presidente da 

companhia, Rodrigo Limp. O ministro 

da Economia, Paulo Guedes, também 

participa do evento. 

 

 
— Foto: Pedro França/Agência Senado 

 

Leilão da CEEE-T 

 

A Eletrobras vendeu sua participação de 

32,66% na Companhia Estadual de 

Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-

T), do Rio Grande do Sul, e receberá 

pouco mais de R$ 1,10 bilhão da CPFL 

Energia. Por meio de uma oferta pública 

de aquisição (OPA) de ações, a 

controlada CPFL Comercialização de 

Energia Cone Sul adquiriu a 

participação remanescente na CEEE-T 

pelo valor de R$ 349,29 por ação. O 

grupo CPFL Energia adquiriu o controle 

da CEEE-T em leilão realizado em 16 de 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSogymH5_Qk
https://www.youtube.com/watch?v=ZSogymH5_Qk
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julho de 2021 — por R$ 2,67 bilhões pela 

participação de 66% do governo do Rio 

Grande do Sul 

 

Braskem 

 

A gestora americana Apollo Capital fez 

uma oferta à Braskem, de R$ 44,57 por 

ação, para a fatia que está nas mãos da 

Novonor (ex-Odebrecht). Pelo preço 

oferecido pela gestora, a holding dos 

Odebrecht levantaria R$ 13,6 bilhões 

com a venda de 38,8% do capital total da 

petroquímica. 

 

Priner 

 

A Priner Serviços Industriais fechou o 

primeiro trimestre com receita bruta de 

R$ 141,3 milhões, avanço de 66% em 

relação ao mesmo período de 2021, 

quando o indicador somou R$ 85,3 

milhões, segundo prévia operacional. 

 

 
— Foto: Divulgação/Priner 

 

Multilaser 

 

Eder da Silva Grande e Ricardo 

Rosanova Garcia, respectivamente 

diretor financeiro e diretor de relações 

com investidores da Multilaser 

renunciaram aos cargos. Com a saída 

dos executivos, o conselho de 

administração elegeu Juliane Lopes 

Chitolina Goulart para relações com 

investidores e Leonardo Tavares Dib 

para a diretoria financeira. 

 

Metalfrio 

Petros Diamantides anunciou a sua 

aposentadoria e deixa de ser presidente 

e diretor de relações com investidores da 

Metalfrio. Ele será membro do conselho 

de administração. Luiz Eduardo Moreira 

Caio assumirá interinamente os cargos 

de Diamantides. Às 10h, começa 

a teleconferência de resultados do 

quarto trimestre da Metalfrio, 

divulgados em 31 de março. A 

companhia teve prejuízo de R$ 43 

milhões, revertendo o lucro de R$ 17 

milhões reportado um ano antes. 

 

Eneva 
 
A Eneva encerrou o seu programa de 

recompra de ações com a adquisição de 

5,5 milhões de ordinárias. Anunciado 

em dezembro de 2021, o programa 

estava previsto para terminar em junho 

de 2023 com a aquisição de até 6 

milhões de papéis, o que corresponde a 

0,48% do total de ações emitidas pela 

companhia. 

 

Vibra Energia 
 
O fundo soberano de Cingapura (GIC) 

atingiu participação acionária de 5,01% 

na Vibra Energia, com 58,4 milhões de 

papéis. A participação é referente ao 

governo de Cingapura e à autoridade 

monetária do país. 

 

Lojas Quero-Quero 

 

A Truxt Investimentos reduziu sua 

participação acionária na Lojas Quero-

Quero para 3,41% do total, com 6,4 

milhões de papéis. Do total, pouco 

menos de 1,3 milhão encontra-se doada 

para empréstimo. 

 

Bahema Educação 

 

O fundo de investimento JV Educação, 

representado pela gestora de recursos 

Mintpar, passou a deter participação 

https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=faca7473-6be4-470d-8685-6c9a28fa6169
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acionária de 31,5% do capital social da 

Bahema Educação, com 7,5 milhões de 

papéis. 

 

Natura 

 

O diretor de negócios digitais 

da Natura México, Joaquim 

Maqueda, participa de evento sobre 

marketing digital para comércio 

eletrônico, às 13h (de Brasília). O evento, 

organizado pela Associação Mexicana de 

Vendas On-line, será em espanhol. 

 

Kepler Weber 

 

Às 19h, o diretor financeiro da Kepler 

Weber, Paulo Polezi, participa de live 

para falar sobre a companhia. 

 

Irani 

 

O diretor-presidente da Irani, Sérgio 

Cotrim Ribas, promove às 19h a palestra 

“Melhores em Gestão da FNQ”, durante 

o evento de posse da diretoria executiva 

do Excelência SC. 

 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/07/agenda-de-empresas-
impasse-na-petrobras-pode-acabar-e-
tcu-faz-evento-sobre-eletrobras.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/07/agenda-de-empresas-impasse-na-petrobras-pode-acabar-e-tcu-faz-evento-sobre-eletrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/07/agenda-de-empresas-impasse-na-petrobras-pode-acabar-e-tcu-faz-evento-sobre-eletrobras.ghtml
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Legislação 

TJSP inclui sócios como 
devedores solidários em 
recuperação judicial 
 
Desembargadores consideraram que 
houve conluio para prejudicar credores 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
07/04/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Ana Carolina Monteiro: esse poderá ser 

o primeiro caso de falência de pessoas 

físicas — Foto: Divulgação 

 

Pessoas físicas tornaram-se parte - 

como devedoras - de um processo 

de recuperação 

judicial de empresas. A 

medida, inédita no país, ocorreu por 

determinação do Tribunal de Justiça de 

São Paulo (TJSP). 

Os desembargadores consideraram 

que elas agiram em conluio com as 

companhias em crise para prejudicar 

os credores e, por esse motivo, teriam 

que responder com o patrimônio 

pessoal. 

 

A decisão surpreendeu especialistas.

 Além de nunca ter acontecido antes, não 

existe previsão em lei. O processo de 

recuperação judicial é específico para 

empresas. Há exceção apenas 

para produtores rurais e, ainda 

assim, uma série de requisitos precisa 

ser preenchida. 

 

Geralmente, quando há indícios de 

fraude, dizem advogados, os sócios são 

afastados, verifica-se a situação 

econômica da empresa e, se os credores 

entenderem que não há viabilidade, o 

juiz decreta a falência. Depois disso é 

que se aplica a chamada 

desconsideração da personalidade 

jurídica para que o sócio responda, com 

os próprios bens, pelas dívidas da 

empresa. 

 

Os desembargadores decidiram de 

forma diferente - antecipando a 

participação das pessoas físicas para a 

recuperação judicial - no processo 

envolvendo o Grupo CBA, de Jundiaí, 

no interior do Estado. O pedido de 

recuperação foi feito em abril de 2015 e 

incluía sete empresas. 

 

As coisas começaram a mudar de rumo 

quando um dos credores, o Banco 

Daycoval, protocolou petição 

denunciando fraude processual e 

esvaziamento patrimonial das 

empresas. Isso aconteceu alguns meses 

depois do pedido de recuperação ter sido 

apresentado à Justiça. 

 

Segundo o banco, o grupo tinha um 

sistema de caixa único e outras empresas 

que se relacionam e fazem remessas 

entre si (bens, títulos e dinheiro) não 

foram incluídas no processo de 

recuperação. 
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“Os fatos e documentos não dão margem 

a outra interpretação senão a da 

segregação artificial que a família 

proprietária das recuperandas e demais 

empresas do grupo tentam produzir 

para separar a parte sadia de seu 

império, da parte contaminada por 

dívidas”, disse ao juiz naquela ocasião. 

 

Um parecer do administrador judicial do 

caso reforçou a tese. Adnan Abdel Kader 

Salem fez constar, no processo, que 

percebeu algo estranho ao organizar a 

lista de credores das empresas. Havia 

muitos créditos quirografários, de 

valores altos, em favor de companhias 

que, mais tarde, após investigações, 

foram identificadas como parte do 

grupo. 

 

O juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Jundiaí suspendeu o processo de 

recuperação judicial. Ele determinou, 

num primeiro momento, a inclusão de 

três empresas do grupo que haviam 

ficado de fora da recuperação. Esse foi o 

primeiro desdobramento do caso. 

 

O segundo veio com o desenrolar do 

processo. O juiz entendeu existir 

confusão administrativa e patrimonial 

com mais três empresas. Essas 

companhias estão em nome de 

familiares do dono do Grupo CBA. Aqui, 

o magistrado optou por incluir no 

processo as empresas e seis sócios 

pessoas físicas - que recorreram da 

decisão ao tribunal. 

 

O TJSP julgou o caso recentemente. A 

análise foi feita pela 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, que 

decidiu manter integralmente a 

sentença do juiz de primeira instância 

(processo nº 2253364-

34.2021.8.26.0000). 

“Não obstante estar-se diante de 

sociedades solventes, estas tiveram 

parte de seu patrimônio constituído 

mediante operações fraudulentas, 

pormenorizadas em relação a cada 

pessoa natural e jurídica abrangida pela 

decisão de desconsideração”, afirma o 

desembargador Ricardo Negrão, relator 

do caso. A decisão foi unânime. 

 

Com essa decisão, segundo Adnan Abdel 

Kader Salem, administrador judicial do 

processo de recuperação, as pessoas 

físicas passam a responder 

solidariamente às dívidas das empresas 

e terão que prestar contas das suas vidas 

financeiras à Justiça. “Agora deve haver 

a apresentação do plano [de pagamento 

aos credores] para o processo caminhar 

e vermos qual será a próxima etapa”, diz. 

 

Especialista na área de insolvência, Ana 

Carolina Monteiro, do escritório Kincaid 

Mendes Vianna, trata a situação como 

“totalmente atípica”. Diz que esse 

poderá ser o primeiro caso de falência de 

pessoas físicas do país, a depender dos 

desdobramentos do processo. 

 

Ela frisa que a Lei de e Recuperações e 

Falências (nº 11.101, de 2005) é 

específica para empresas - sem brecha 

para pessoas físicas. No seu 

entendimento, no entanto, a inclusão 

dessas pessoas no processo poderia se 

sustentar com base na Lei do 

Superendividamento, que está em vigor 

desde julho passado. “Essa lei dá 

poderes para o superendividado resolver 

as suas dívidas. E quem tem bônus, 

também tem seus ônus.” 

 

Para Ricardo Siqueira, do escritório 

RSSA, também especialista na área, a 

decisão do TJSP abre precedente para 

que os sócios ingressem por vontade 

própria nos processos de recuperação. 

Seria uma forma de se protegerem do 
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ataque de credores - fornecedores e 

instituições financeiras - em relação às 

dívidas em que constam como avalista 

da companhia. 

 

“Um dos principais problemas que se 

tem hoje é o aval. A empresa pede 

recuperação judicial, mas o sócio é 

avalista de inúmeros contratos. Como 

não faz parte da recuperação, o credor 

desiste de cobrar da empresa e entra 

com execução contra ele. Se a Justiça 

está admitindo a inclusão de sócios pela 

razão ruim, tem que admitir pela razão 

boa, atingindo o sócio de boa-fé”, diz. 

 

Apesar de enxergar esse 

desdobramento, Siqueira não concorda 

com a decisão que foi proferida pelo 

tribunal. Ele diz que a lei tem a solução 

para os casos em que há indícios de 

fraude. Consta no artigo 64. “Prevê o 

afastamento do sócio da empresa. Esse 

seria o caminho correto.” 

 

O representante do Grupo CBA foi 

procurado pelo Valor, mas não quis 

comentar o caso. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/04/07/tjsp-inclui-socios-
como-devedores-solidarios-em-
recuperacao-judicial.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/07/tjsp-inclui-socios-como-devedores-solidarios-em-recuperacao-judicial.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/07/tjsp-inclui-socios-como-devedores-solidarios-em-recuperacao-judicial.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/07/tjsp-inclui-socios-como-devedores-solidarios-em-recuperacao-judicial.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/07/tjsp-inclui-socios-como-devedores-solidarios-em-recuperacao-judicial.ghtml
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Economia 

Bolsonaro anuncia fim de taxa 
extra na conta de luz, que terá 
redução de preços a partir do 
dia 16 
 
Cobrança foi criada com crise de falta 
de chuvas. Governo quer bandeira 
verde até o fim do ano 

 
Manoel Ventura 
06/04/2022 - 18:42 / Atualizado em 
07/04/2022 - 09:31 
 

Linha de transmissão de energia Foto: 

Edilson Dantas/Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — O governo federal decidiu 

antecipar para o dia 16 o fim da bandeira 

de Escassez Hídrica nas contas de luz, 

criada durante a crise do ano passado, e 

que representava um custo adicional de 

R$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora 

consumidos. 

 

O anúncio foi feito pelo presidente Jair 

Bolsonaro nas redes sociais nesta 

quarta-feira. Ele estimou redução de 

cerca de 20% no custo da energia, mas 

não explicou a origem do cálculo. 

 

A redução dará um alívio nas contas de 

luz. Antes desta antecipação, a 

expectativa é que ela ficasse em vigor até 

1º de maio. Com isso, a bandeira voltará 

a ser verde pelo menos até o do próximo 

mês. 

 

O Ministério de Minas e Energia afirma 

que, com a manutenção das atuais 

condições de chuva, o governo trabalha 

com a perspectiva de bandeira verde até 

o fim do ano. 

 

Pior seca em 91 anos 
 
O anúncio ocorre em meio à crise na 

Petrobras, causada pela frustação na 

troca de comando da empresa e num 

momento de alta da inflação. 

 

A taxa extra foi criada para cobrir os 

custos da geração de energia por 

termelétricas, que são mais caras. 

Durante a crise hídrica do ano passado, 

praticamente todo o parque térmico do 

país foi acionado. 

 

Em 2021, o sistema elétrico nacional 

enfrentou a pior seca em 91 anos. 

 

"Bandeira verde para todos os 

consumidores de energia a partir de 

16/04. A conta de luz terá redução de 

cerca de 20%", escreveu Bolsonaro. 

 

As bandeiras tarifárias normalmente são 

definidas pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) e seguem a 

lógica da previsão de chuvas e o nível dos 

reservatórios. Essas bandeiras são 

verde, amarela e vermelha em dois 

patamares. 

 

Com a crise do ano passado, o governo 

decidiu aplicar uma bandeira ainda mais 

alta, sem passar pela Aneel. Foi uma 

decisão do Ministério de Minas e 

Energia para cobrir os custos extras 

causadas pela geração por termelétricas 

e não tem relação com a Aneel. Por isso, 

poderia ser revista a qualquer momento, 

como já defendiam alguns especialistas. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-de-clientes-da-light-vai-subir-155-decide-aneel-na-enel-rio-alta-sera-de-173-25433256
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Sem risco de racionamento 
 
"Em 2021 o Brasil enfrentou a pior seca 

dos últimos 91 anos. Para garantir a 

segurança no fornecimento de energia 

elétrica, o governo teve que tomar 

medidas excepcionais. 

 

Com o esforço de todos os órgãos do 

setor elétrico, conseguimos superar 

mais esse desafio e o risco de falta de 

energia foi totalmente afastado. Os 

reservatórios estão muito mais cheios do 

que no ano passado. Os usos múltiplos 

da água foram preservados", disse o 

presidente nas redes sociais. 

 

Fim da Bandeira de Excassez Hídrica 

pode trazer alívio ao bolso do 

consumidor Foto: Gustavo Stephan / 

Agência O globo 

  

Bolsonaro também citou que foi 

retomada a operação da hidrovia Tietê-

Paraná, num indicativo de melhora do 

cenário hídrico. A hidrovia retornou a 

operação em 15 de março de 2022, mais 

de dois meses antes do planejado. 

 

"O reservatório da usina de Furnas 

terminou o mês de março acima de 80% 

do volume útil. Não será mais necessário 

o acionamento de geração termelétrica 

adicional no sistema", diz Bolsonaro. 

 

Com a redução da geração termelétrica 

mais cara e o aumento da produção das 

hidrelétricas e das demais fontes 

renováveis, os custos serão menores 

durante o próximo período seco, que vai 

de maio a novembro, o que se traduzirá 

em menores tarifas para os 

consumidores, acrescentou. 

 

"A ocorrência de chuvas, aliada às ações 

tomadas pelo governo, permitiu a 

redução da quantidade de termelétricas 

ligadas", acestentou em nota o 

Ministério de Minas e Energia. 

 

Com a redução desses custos, o MME diz 

que será possível antecipar o fim da 

bandeira escassez hídrica para 15 de 

abril. 

 

"O retorno da bandeira verde resultará 

em uma redução média da ordem de 

20% na conta de luz do consumidor 

residencial, o que retrata o compromisso 

do Governo Federal em garantir o 

abastecimento energético com 

competência, segurança e ao menor 

custo para toda sociedade brasileira", diz 

a nota. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/bolsonaro-anuncia-fim-
de-taxa-extra-na-conta-de-luz-que-
tera-reducao-de-precos-partir-do-dia-
16-1-25465349  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bolsonaro-anuncia-fim-de-taxa-extra-na-conta-de-luz-que-tera-reducao-de-precos-partir-do-dia-16-1-25465349
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https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bolsonaro-anuncia-fim-de-taxa-extra-na-conta-de-luz-que-tera-reducao-de-precos-partir-do-dia-16-1-25465349
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bolsonaro-anuncia-fim-de-taxa-extra-na-conta-de-luz-que-tera-reducao-de-precos-partir-do-dia-16-1-25465349
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bolsonaro-anuncia-fim-de-taxa-extra-na-conta-de-luz-que-tera-reducao-de-precos-partir-do-dia-16-1-25465349
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Economia 

Petrobras: Como o governo 
costurou uma 'solução 
técnica' em 24 horas para 
trocar cúpula da estatal 
 
Governo indica ex-auxiliar do ministro 
Bento Albuquerque para presidir 
empresa e evitar nomes apoiados pelo 
Centrão. Márcio Weber assumirá 
presidência do Conselho 
 
Manoel Ventura 
07/04/2022 - 04:30 / Atualizado em 
07/04/2022 - 08:43 
 

José Mauro Ferreira será o novo 

presidente da Petrobras Foto: Saulo 

Cruz / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA - Depois de ver seus 

indicados para presidência da Petrobras 

e para o Conselho de Administração da 

estatal — Adriano Pires e Rodolfo 

Landim —desistirem dos cargos por 

risco de conflito de interesses, o 

presidente Jair Bolsonaro buscou uma 

solução em quadros de seu governo, 

numa operação que incluiu até o inédito 

escrutínio do nome do indicado para 

dirigir a estatal em 24 horas. 

 

José Mauro Ferreira Coelho, que 

foi apontado para assumir o comando da 

estatal, é considerado homem de 

confiança do ministro de Minas e 

Energia, Bento Albuquerque. Tem 

histórico de atuação em cargos da pasta 

e de estatais de energia e deve ter seu 

nome confirmado em assembleia geral 

de acionistas marcada para a próxima 

quarta-feira. 

 

Bolsonaro também indicou Márcio 

Andrade Weber, que já é conselheiro da 

estatal, para presidir o Conselho de 

Administração da petroleira. 

 

Para evitar o risco de que a nova 

indicação fosse vetada adiante pelo 

Comitê de Pessoas da Petrobras, o 

governo submeteu o nome de José 

Mauro a um inédito escrutínio de 24 

horas, quando seu histórico e 

experiência foram alvo de um pente-

fino. Albuquerque teve até reuniões com 

a Abin. 

 

Em comunicado ontem, o Ministério de 

Minas e Energia indicou que a gestão da 

estatal não deve passar por grandes 

alterações. “O governo renova o seu 

compromisso de respeito à sólida 

governança da Petrobras, mantendo a 

observância dos preceitos normativos e 

legais que regem a empresa”, disse o 

MME. 

 

Ele é um nome escolhido pelo próprio 

ministro, com aval de Bolsonaro. Ambos 

queriam afastar qualquer possibilidade 

de nova desistência ou críticas em 

relação às credenciais do novo candidato 

ao cargo. Por isso, foi escolhido um 

nome com perfil técnico, forte 

experiência no setor, incluindo estatais. 

Analistas elogiaram o conhecimento do 

setor, mas viram com ressalva a falta de 

experiência executiva. 

 

Reunião com Abin 
 
Bolsonaro também não queria, de 

acordo com fontes do governo, um nome 

bancado pelo Centrão, o grupo de 

partidos que o apoia e que deu aval à 

https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/elos-com-suarez-derrubaram-rodolfo-landim-da-petrobras-e-podem-sacar-tambem-adriano-pires.html
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/elos-com-suarez-derrubaram-rodolfo-landim-da-petrobras-e-podem-sacar-tambem-adriano-pires.html
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/conheca-novo-presidente-da-petrobras-jose-mauro-coelho-1-25465430
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/conheca-novo-presidente-da-petrobras-jose-mauro-coelho-1-25465430
https://oglobo.globo.com/economia/marcio-weber-conheca-engenheiro-indicado-para-presidir-conselho-de-administracao-da-petrobras-25465296
https://oglobo.globo.com/economia/marcio-weber-conheca-engenheiro-indicado-para-presidir-conselho-de-administracao-da-petrobras-25465296
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/governo-faz-pente-fino-em-nomes-cotados-para-petrobras-ministro-se-reune-com-abin-25465213
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/governo-faz-pente-fino-em-nomes-cotados-para-petrobras-ministro-se-reune-com-abin-25465213
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/novo-presidente-da-petrobras-sera-jose-mauro-ferreira-coelho-ex-secretario-de-petroleo-do-ministerio-de-minas-energia-1-25463353
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/novo-presidente-da-petrobras-sera-jose-mauro-ferreira-coelho-ex-secretario-de-petroleo-do-ministerio-de-minas-energia-1-25463353
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indicação de Pires. O martelo da 

indicação foi batido em reunião na tarde 

de terça-feira no Palácio do Planalto, 

entre Albuquerque e Bolsonaro. A 

demora na apresentação foi resultado da 

cautela em relação à checagem. 

 

Antes do anúncio, o ministro se reuniu 

com integrantes da Agência Brasileira de 

Inteligência, a Abin, vinculado ao 

Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República. O órgão pode 

fazer checagens de indicados para cargos 

no governo. 

 

O futuro presidente da estatal foi diretor 

da Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), onde é funcionário concursado. 

Ele é bacharel em Química Industrial, 

mestre em Engenharia dos Materiais 

pelo Instituto Militar de Engenharia 

(IME) e doutor em Planejamento 

Energético pelo Programa de 

Planejamento Energético (PPE) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). 

 

Em sua carreira, José Mauro acumula 

mais de 25 anos de experiência 

profissional, atuando nos setores de 

petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

Ele atuou também, por vários anos, na 

área docente de graduação e pós-

graduação, com três livros publicados e 

mais de 30 trabalhos científicos 

apresentados ou publicados em 

periódicos ou congressos nacionais e 

internacionais. 

 

O governo indicou novos conselheiros 

para a Petrobras: Luiz Henrique Caroli; 

Carlos Eduardo Lessa Brandão e 

Eduardo Karrer. Além de Joaquim Silva 

e Luna, atual presidente da Petrobras, 

sairá do conselho o seu presidente, 

Eduardo Bacellar, e Cynthia Silveira. 

José Mauro entrará para o conselho 

porque todos os presidentes da 

Petrobras precisam fazer parte do órgão. 

 

Indicado para a presidência do Conselho 

de Administração, Márcio Weber já faz 

parte do board. Ele chegou a ser 

cogitado para a presidência da empresa, 

mas, de acordo com integrantes do 

governo, não preenchia os critérios 

exigidos pela Petrobras e pela Lei das 

Estatais, por ser diretor da empresa 

Petroserv. Ele trabalhou por 16 anos na 

Petrobras. 

 

A nova indicação ocorre após o 

consultor Adriano Pires declinar do 

convite para assumir a companhia em 

razão de conflito de interesses. Sua 

desistência colocou o governo diante de 

uma corrida contra o tempo para 

encontrar nomes para os dois postos 

mais importantes da estatal. 

 

 O atual presidente da estatal, Joaquim 

Silva e Luna, foi demitido do cargo na 

semana passada por insatisfação de 

Bolsonaro com o preço dos 

combustíveis. 

 

O governo chegou a convidar o ex-

diretor geral da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP) Décio Oddone para o 

cargo, mas ele recusou. 

 

Foi a falta de experiência que afastou o 

secretário de Desburocratização, Gestão 

e Governo Digital do Ministério da 

Economia, Caio Paes de Andrade, da 

corrida para a Petrobras. Assessor do 

ministro Paulo Guedes, Andrade nunca 

atuou no setor, mas contava com a 

simpatia de Bolsonaro — de quem se 

aproximou com as negociações em torno 

do reajuste salarial a policiais federais. O 

risco de um novo revés, porém fez com 

que Andrade fosse preterido na escolha. 

 

Weber: ‘preço é sensível’ 

https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/adriano-pires-desiste-de-ocupar-presidencia-da-petrobras.html
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/adriano-pires-desiste-de-ocupar-presidencia-da-petrobras.html
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Indicado para presidente do Conselho 

de Administração da Petrobras, Márcio 

Andrade Weber disse que recebeu “com 

orgulho” o convite para o posto. Ele 

afirmou ter recebido a informação de 

Albuquerque ontem. 

 

— A única coisa que posso dizer é que 

sou conselheiro há mais de um ano da 

empresa. É uma atividade que, para 

mim… Eu acompanhei o antigo 

presidente nas reuniões de conselho, 

então para mim não é nenhuma 

novidade. É uma coisa que eu recebo 

com muito orgulho de me chamarem 

para ser presidente do Conselho da 

principal empresa brasileira — disse 

Weber ao GLOBO. 

 

Ele irá substituir Eduardo Bacellar Leal 

Ferreira, que pediu para deixar o 

conselho da empresa. Inicialmente, o 

governo nomeou o presidente do 

Flamengo, Rodolfo Landim, para o 

cargo, que recusou posteriormente. 

Weber preferiu não comentar a política 

de preços da empresa, alvo do 

presidente Jair Bolsonaro e que levou à 

queda de Joaquim Silva e Luna da 

presidência da companhia. 

 

— Preços é uma questão absolutamente 

sensível. Eu não vou te falar se tenho 

posição ou não tenho. A única coisa que 

quero dizer é que é um assunto sensível 

e tudo isso que está acontecendo 

demonstra isso. O meu pensamento eu 

reservo para depois — disse.  

 
https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/petrobras-como-governo-
costurou-uma-solucao-tecnica-em-24-
horas-para-trocar-cupula-da-estatal-1-
25465675  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

PIS/Pasep: saiba como entrar 
com recurso caso não tenha 
recebido o benefício 
 
O prazo para o recebimento dos 
pedidos começou nesta semana; tempo 
para resposta do Ministério do 
Trabalho e Previdência é de até 45 dias 

 
Redação, O Estado de S.Paulo 
07 de abril de 2022 | 10h02 
 
O Ministério do Trabalho e 

Previdência abriu o prazo nesta 

semana para receber os pedidos de 

recursos de trabalhadores que não 

foram habilitados para receber o abono 

salarial do PIS/Pasep referente ao ano 

de 2020. 

 

O tempo estimado para uma resposta ao 

recurso é de 45 dias.  

 

Banco do Brasil e Caixa Econômica 

Federal são habilitados para fazer o 

pagamento do PIS/ Pasep Foto: Tiago 

Queiroz/ Estadão 

 

Antes de entrar com o recurso, porém, a 

pasta pede que os trabalhadores 

verifiquem todos os canais de 

recebimento. O abono do Programa 

de Integração Social (PIS) é pago 

pela Caixa Econômica Federal, que 

realiza os pagamentos via conta 

corrente, poupança ou poupança social 

digital. Na hipótese de não creditar o 

valor em conta, o saldo fica disponível 

nas agências, lotéricas, 

autoatendimento e Caixa Aqui.  

 

Já o abono do Programa de 

Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (Pasep) é pago 

pelo Banco do Brasil nas contas 

correntes do banco ou via TED para 

contas indicadas em outras instituições 

fianceiras 

 

O valor do abono corresponde ao valor 

do salário-mínimo, hoje em R$ 1.212, 

dividido por 12 e, depois, multiplicado 

pelo número de meses trabalhados. O 

valor mínimo é de R$ 101 e o máximo, de 

R$ 1.212.  

 

Como entrar com o pedido de 
recurso para receber o abono  
 
Entrar em contato via e-mail no 

endereço: trabalho.uf@economia.g

ov.br (no lugar de 'UF', o trabalhador 

deve colocar a sigla correspondente ao 

seu Estado). 

 

Podem receber o abono os 
trabalhadores: 
 
 Cadastrados no programa 

PIS/PASEP ou no CNIS (data do 

primeiro emprego) há pelo menos 

cinco anos; 

 Que tenham trabalhado para 

empregadores que contribuem para 

o PIS ou Pasep; 

 Que tenham recebido até dois 

salários-mínimos médios de 

remuneração mensal no período 

trabalhado; 

 Que tenham exercido atividade 

remunerada, durante pelo menos 

30 dias, consecutivos ou não, em 

2020; 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-do-trabalho-e-previdencia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-do-trabalho-e-previdencia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pispasep-programas-de-integracao-social-e-de-formacao-do-patrimonio-do-servidor-publico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pis-programa-de-integracao-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pis-programa-de-integracao-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/caixa-economica-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pasep-programa-de-formacao-do-patrimonio-do-servidor-publico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pasep-programa-de-formacao-do-patrimonio-do-servidor-publico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pasep-programa-de-formacao-do-patrimonio-do-servidor-publico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-do-brasil
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-anuncia-salario-minimo-de-r-1212-em-2022-pelo-3-ano-sem-ganho-acima-da-inflacao,70003938578
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 Que tenham seus dados 

corretamente informados pelo 

empregador (Pessoa 

Jurídica/Governo) na Relação 

Anual de Informações Sociais 

(RAIS) ou no eSocial do ano-base.  

 

Quem não tem direito ao abono 
salarial 
 
 Empregados domésticos; 

 Trabalhadores rurais empregados 

por pessoa física; 

 Trabalhadores urbanos 

empregados por pessoa física; 

 Trabalhadores empregados por 

pessoa física equiparada a jurídica. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,pis-pasep-recurso-beneficio-
nao-recebido,70004031850  
 
Retorne ao índice 
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https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pis-pasep-recurso-beneficio-nao-recebido,70004031850
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Economia 

Safra 2022 deve alcançar 
recorde de 258,9 milhões de 
toneladas, estima IBGE 
 
Resultado estimado é de 5,7 milhões de 
toneladas a mais que o desempenho de 
2021 

 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
07 de abril de 2022 | 09h46 

 
RIO - A safra agrícola de 2022 deve 

totalizar um recorde de 258,9 milhões de 

toneladas, 5,7 milhões de toneladas a 

mais que o desempenho de 2021, um 

aumento de 2,3%. Os dados são do 

Levantamento Sistemático da Produção 

Agrícola (LSPA) de março, divulgado 

nesta quarta, 7, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 

O resultado, porém, é 2,7 milhões de 

toneladas menor que o previsto no 

levantamento anterior, de fevereiro, um 

recuo de 1%. 

 

Plantio de soja; safra agrícola 2022 deve 

alcançar recorde de 258,9 milhões de 

toneladas, estima IBGE Foto: Dida 

Sampaio/Estadão 

 

Os produtores brasileiros devem colher 

71,8 milhões de hectares na safra 

agrícola de 2022, uma elevação de 4,7% 

em relação à área colhida em 2021. O 

resultado significa 3,2 milhões de 

hectares a mais.  Em relação à 

estimativa de fevereiro, a área a ser 

colhida cresceu 0,8%, 555,6 mil hectares 

a mais. 

 

O arroz, o milho e a soja são os três 

principais produtos da safra que, 

somados, representam 92,2% da 

estimativa da produção e 87,7% da área 

a ser colhida. 

 

Em comparação com 2021, houve 

acréscimos de 8,3% na área a ser colhida 

de milho (alta de 6,9% na primeira safra 

do grão e de 8,8% na segunda safra), de 

11,1% na área do algodão herbáceo e de 

3,8% na da soja. 

 

Na direção oposta, houve recuo na 

expectativa de área colhida de arroz (-

1,2%) e de trigo (-2,9%). 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,ibge-safra-2022,70004031852  

 
Retorne ao índice 
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Economia 

Novo conselheiro de Lula 
atuou na privatização da Cesp 
e Cedae 
 
Ex-banqueiro ouvido por petista, 
Galípolo refuta dicotomia mercado 
versus Estado 

 

6.abr.2022 às 20h01 
Catia Seabra 
SÃO PAULO 
 
O que as privatizações da Cesp 

(Companhia Energética do Estado de 

São Paulo) e da Cedae (Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio) têm em 

comum? As digitais do ex-

banqueiro Gabriel Galípolo, 39, hoje um 

dos conselheiros do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva sobre mercado 

financeiro. 

 

Presidente do Banco Fator de 2017 a 

2021, Galípolo já esteve em campo 

oposto ao PT. Seja na presidência ou na 

diretoria de novos negócios do banco, 

cadeira que ocupou de 2016 a 2017, o 

economista atuou na modelagem das 

vendas das duas estatais, ocorridas sob 

protesto de petistas. 

 

Em dezembro de 2016, o Governo de São 

Paulo contratou a consultoria do Fator 

para privatização da Cesp. No ano 

seguinte, o banco venceu licitação do 

BNDES para concepção da venda da 

Cedae. 

 
Gabriel Galípolo - Divulgação/Banco 

Fator 

 

Sob o comando de Galípolo, o Fator 

também atraiu capital estrangeiro para 

que assumisse a construção e exploração 

da linha 6 do metrô de São Paulo. 

 

Lula não desconhece a trajetória de seu 

novo conselheiro. Nem suas opiniões. 

Simpático à social-democracia instalada 

na Europa do século 20, Galípolo refuta, 

por exemplo, a ideia de conflito entre 

mercado e Estado. 

 

Na noite de segunda-feira (4), 

durante jantar da presidente do PT, 

Gleisi Hoffmann (PR), com 

economistas, ele expôs seu ponto de 

vista, lamentando estarmos presos a 

essa dicotomia. Galípolo também 

repetiu que "privatização não pode ter 

um fim em si mesma", mas estar 

alinhada a um propósito. 

 

Esse conceito foi posto em prática na 

privatização da Cedae. O governo do Rio 

reivindicava que os recursos fossem 

destinados ao pagamento de dívidas. 

Mas, pelo modelo concebido, o dinheiro 

deverá ser revertido em programa de 

saneamento. 

 

Economista-chefe do Banco Fator, José 

Francisco de Lima Gonçalves elogia o 

que chama de "honestidade intelectual" 

de Galípolo, ao lado de quem trabalhou. 

Segundo José Francisco, Galípolo não 

rasga seu diploma ao sabor de suas 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/catia-seabra.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/gleisi-acena-para-o-mercado-e-lula-chama-elite-de-escravista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/mercado-faz-projecao-romantica-de-bolsonaro-diz-presidente-do-banco-fator.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/emitindo-moeda-o-estado-cria-poder-de-compra-que-antes-nao-existia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/emitindo-moeda-o-estado-cria-poder-de-compra-que-antes-nao-existia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/gleisi-acena-para-o-mercado-e-lula-chama-elite-de-escravista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/gleisi-acena-para-o-mercado-e-lula-chama-elite-de-escravista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/gleisi-acena-para-o-mercado-e-lula-chama-elite-de-escravista.shtml
http://www.folha.com.br/
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conveniências. "Ele não tem raiva do 

mercado e do Estado. Por ser mais 

sofisticado intelectualmente, é mais rico 

no debate." 

 

Galípolo tem manifestado sua opinião 

nas conversas com Lula, mantidas desde 

o ano passado. Por sugestão de um 

amigo em comum, Lula convidou 

Galípolo para um encontro virtual. 

Segundo petistas, o ex-presidente 

gostou do que ouviu, ampliando diálogo. 

 

Mestre em economia pela PUC de São 

Paulo, o ex-banqueiro tem como um dos 

mentores o economista Luiz Gonzaga 

Belluzzo, com quem escreveu três livros. 

Seus títulos: "Manda quem pode, 

obedece quem tem prejuízo", "A 

escassez na abundância capitalista" e 

"Dinheiro: o poder da abstração real". 

 

Com Beluzzo, ele dividiu uma sociedade 

por um ano, além de compartilhar sua 

paixão pelo Palmeiras e a curiosidade 

pela física quântica. Filho de um 

uruguaio, Galípolo gosta de rock 

clássico, tendo viajado à Irlanda para 

assistir a um show do U2. 

 

Formado em 2004, foi convidado dois 

anos depois para trabalhar no governo 

José Serra. Como chefe da assessoria 

econômica da Secretaria de Transportes 

Metropolitanos, atuou na 

implementação da PPP (Parceria 

Público Privado) para construção da 

linha 4 do metrô, ocupando em seguida 

a diretoria de estrutura e projetos da 

Secretaria de Planejamento, comandada 

à época por Francisco Vidal Luna. 

 

Em 2008, Belluzzo foi sondado para 

assumir o Banco Central, no lugar de 

Henrique Meirelles, e convidou Galípolo 

para assessorá-lo na instituição. 

Encorajado por Luna, Galípolo deixou o 

governo de São Paulo, mas a nomeação 

de Belluzzo não prosperou. 

 

Em 2009, após uma breve sociedade 

com Belluzzo, Galípolo fundou sua 

própria consultoria voltada a projetos de 

investimentos, especialmente na área de 

infraestrutura. 

 

Três anos antes, uma experiência na 

transição do governo Cláudio Lembo 

para o de Serra acabou por propiciar 

uma aproximação com o petista Aloizio 

Mercadante. Durante o processo, 

Galípolo buscava a viabilização 

financeira de dois projetos: uma linha de 

metrô em área nobre de São Paulo e uma 

estação de trem na periferia. 

 

O projeto do metrô foi aprovado. O da 

linha de trem, não. Incentivado por um 

colega, Galípolo relatou sua frustração 

ao governador Cláudio Lembo no 

corredor do Palácio dos Bandeirantes. 

Sensibilizado, Lembo determinou a 

aprovação de verba também para a 

periferia. 

 

No ano seguinte, já na inauguração da 

linha de trem, o então governador, José 

Serra, foi abordado por uma moradora 

que comemorava o fato de ter vendido 

sua casa com preço valorizado graças à 

obra. De lá, ela mudaria para uma região 

ainda mais periférica. 

 

Desapontado pela constatação de que a 

obra afastara a moradora do centro, 

Galípolo dedicou-se à elaboração de um 

projeto destinado à oferta de moradia 

para população de baixa renda em 

regiões com subaproveitada estrutura de 

saneamento, educação e transporte. 

 

Em 2010, o projeto —detalhado em 150 

slides— chegou às mãos de Mercadante. 

Então candidato ao governo de São 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1909278-autores-questionam-com-ironia-relacao-entre-politica-e-financas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1909278-autores-questionam-com-ironia-relacao-entre-politica-e-financas.shtml
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Paulo, Mercadante incorporou a 

proposta a seu programa. 

 

Hoje na presidência da Fundação Perseu 

Abramo, Mercadante é cotado para a 

coordenação do plano de governo de 

Lula. A expectativa é que Galípolo 

colabore em sua elaboração. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/novo-conselheiro-de-lula-
atuou-na-privatizacao-da-cesp-e-
cedae.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Meta fiscal de 2023 deve 
permitir déficit de R$ 66 
bilhões 
 
Projeções serão enviadas até 15 de abril 
na proposta de LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) 

 
7.abr.2022 às 8h00 
Idiana Tomazelli 
BRASÍLIA 
 
O governo Jair Bolsonaro (PL) deve 

propor uma meta fiscal que autoriza um 

déficit de cerca de R$ 66 bilhões em 

2023, o primeiro ano de mandato 

do próximo presidente da República. 

 

As projeções do governo federal serão 

enviadas na proposta de LDO (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias) para o ano 

que vem. O documento é encaminhado 

todos os anos até o dia 15 de abril e 

precisa ser analisado pelo Congresso 

Nacional. 

 

O resultado primário é obtido a partir da 

diferença entre receitas e despesas do 

governo. 

 

Apesar do aumento recente na 

arrecadação, o cenário traçado mostra 

que as contas permanecerão no negativo 

em 2024 e só voltarão ao azul em 2025, 

segundo fontes da equipe econômica. 

 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

em cerimônia no Palácio do Planalto 

- Evaristo Sá - 15.mar.2022/AFP 

 

Caso esse quadro se confirme, o Brasil 

terá acumulado 11 anos de sucessivos 

rombos nas contas. O primeiro déficit foi 

registrado em 2014, ainda no governo da 

ex-presidente Dilma Rousseff (PT). 

 

Ainda durante a transição de governo, 

em 2018, o ministro Paulo 

Guedes (Economia) chegou a dizer que 

era "factível" zerar o déficit no primeiro 

ano da gestão Bolsonaro. Esse resultado 

não foi atingido em 2019 e, no ano 

seguinte, o governo precisou abrir os 

cofres para combater os efeitos 

da pandemia de Covid-19. 

 

Para este ano, a Economia prevê um 

rombo de R$ 66,9 bilhões —menos do 

que os R$ 170,5 bilhões autorizados pela 

meta. 

 

O déficit já inclui os recentes cortes de 

tributos, que devem drenar quase R$ 50 

bilhões em receitas, a maior parte do 

caixa da União. A redução da carga tem 

sido usada para tentar amenizar o peso 

da inflação no bolso dos consumidores, 

em um ano já marcado pelo clima 

eleitoral, mas também tem o efeito de 

adiar a recuperação das contas. 

 

A meta fiscal estipulada na LDO 

considera as contas do chamado governo 

central, que reúne Tesouro Nacional, 

Previdência e Banco Central. 
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Para 2024, a projeção do governo indica 

um resultado negativo de 

aproximadamente R$ 28 bilhões. Já em 

2025, o país teria um superávit próximo 

a R$ 33 bilhões, o primeiro desde 2013. 

 

Os números foram discutidos em 

reunião da JEO (Junta de Execução 

Orçamentária) nesta quarta-feira (6). O 

colegiado é integrado por Guedes e pelo 

ministro Ciro Nogueira (Casa Civil). 

 

Os resultados para os próximos anos são 

melhores que os indicados na LDO de 

2022, aprovada no ano passado. As 

estimativas na ocasião apontavam 

rombos de R$ 145 bilhões no ano que 

vem e de R$ 102,2 bilhões em 2024. 

 

Apesar da virada positiva no resultado 

primário, o cenário fiscal deve se manter 

desafiador. Segundo fontes da área 

econômica, as projeções apontam para 

um patamar cada vez mais limitado 

de despesas discricionárias, que incluem 

custeio da máquina pública e 

investimentos —normalmente alvos de 

corte quando há necessidade de segurar 

gastos. 

 

O baixo nível dessas despesas 

geralmente é associado por economistas 

a um risco de apagão da máquina 

pública ou a dificuldades de manutenção 

da regra do teto de gastos, âncora fiscal 

do governo que limita o avanço das 

despesas à inflação. 

 

No ano passado, o governo ficou sem 

espaço no teto para ampliar programas 

sociais e honrar promessas de emendas 

a aliados do governo no Congresso. 

Como solução, acabou chancelando 

uma PEC (proposta de emenda à 

Constituição) que adiou o pagamento de 

sentenças judiciais e ainda mudou a 

forma de calcular o limite de gastos. Na 

prática, as alterações expandiram o teto 

em mais de R$ 100 bilhões. 

 

Mesmo assim, segundo as projeções do 

governo, as discricionárias já terão 

chegado a um nível próximo a R$ 100 

bilhões em 2024, caindo a cerca de R$ 

90 bilhões no ano seguinte —valores 

considerados baixos para sustentar a 

máquina e os investimentos públicos. 

 

O agravante é que essas estimativas não 

consideram nenhum tipo de reajuste 

salarial aos servidores públicos, nem 

aumento no valor pago aos beneficiários 

do Auxílio Brasil, cujo piso hoje é R$ 

400 —cenários considerados 

improváveis pelos próprios técnicos do 

governo. 

 

Atualmente, diversas categorias do 

funcionalismo pressionam pela 

concessão de reajustes. Algumas estão 

com salários congelados desde 2017. 

 

O governo tem em seu cardápio de 

opções uma alternativa que prevê 

reajuste de 5% a todas as carreiras, com 

um custo anualizado de 

aproximadamente R$ 10 bilhões. Se a 

medida for adiante, isso significaria uma 

redução na mesma proporção nas 

despesas discricionárias, dificultando a 

gestão da máquina no futuro. 

 

Além disso, ainda que Bolsonaro não 

ceda ao funcionalismo e mantenha os 

salários congelados, a pressão por 

reajustes deve voltar à tona no primeiro 

ano de mandato do próximo presidente. 

 

No caso do Auxílio Brasil, técnicos 

afirmam que é pouco provável que um 

programa voltado à população de baixa 

renda fique com os benefícios 

inalterados por três anos seguidos. 
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Não há ilegalidade no envio 
de dados do próprio banco ao 
MPF, diz STJ 
 
7 de abril de 2022, 7h33 
Por Danilo Vital 
 
Não há ilegalidade no envio de dados 

bancários ao Ministério Público Federal 

feito pela instituição financeira que, 

após procedimento disciplinar, conclui 

que um de seus funcionários fez 

operações fraudulentas e causou 

prejuízo. 

 

Banco enviou ao MPF dados que 

indicavam crime cometido por um de 

seus funcionários 
Dollar Photo Club 

 

Com esse entendimento, a 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso em Habeas 

Corpus ajuizado por um funcionário do 

Banco do Nordeste, réu em ação por 

crimes contra o Sistema Financeiro, 

lavagem de dinheiro e organização 

criminosa. 

 

Segundo a denúncia, o réu usou seus 

poderes para praticar atos de gestão, 

como aprovar e manipular operações de 

crédito, para cometer os crimes. O banco 

constatou a conduta em investigação 

interna, e enviou informações em 

notícia-crime ao Ministério Público. 

 

Posteriormente, houve pedido e 

deferimento de quebra de sigilo 

bancário e o compartilhamento pelo 

Banco do Nordeste de todos os 

documentos relativos ao procedimento 

disciplinar relacionado a esse 

funcionário. 

 

Para a defesa, a inclusão de dados 

bancários na notícia-crime enviada ao 

MPF é ilegal, pois deu acesso a 

informações sigilosas sem prévia 

autorização judicial. 

 

Relator, o desembargador convocado 

Olindo Menezes destacou que os dados 

bancários compartilhados não se 

referem ao réu, especificamente. São, na 

verdade, informações e registros 

relacionados à sua atividade como 

funcionário do Banco do Nordeste. 

 

"Não se tratando de dados bancários 

relativos à pessoa do recorrente, senão 

de notícia-crime referente a 

procedimento disciplinar instaurado 

para apurar ilicitudes nas 

movimentações financeiras da própria 

instituição, em relação aos quais houve 

posterior autorização judicial para a 

quebra do sigilo e o compartilhamento 

completo dos documentos nela contidos, 

não há manifesta ilegalidade por 

violação ao sigilo de dados bancário", 

concluiu o relator. 

 

A votação na 6ª Turma foi unânime. 

RHC 147.307 
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1ª Turma do Supremo nega 
pedido de extradição de 
refugiado turco 
 
7 de abril de 2022, 9h42 
 
Por unanimidade de votos, a 1ª Turma 

do Supremo Tribunal Federal indeferiu, 

nesta terça-feira (5/4), pedido de 

extradição apresentado pelo governo da 

República da Turquia contra o 

empresário Yakup Sagar, sob a acusação 

de que teria ligação com suposta 

organização terrorista. 

 

De acordo com o relator, ministro 

Alexandre de Moraes, parte das 

imputações tem clara motivação 

política, e não há comprovação de que o 

movimento seja terrorista. 

 

Sagar é acusado pelo governo turco de 

pertencer, junto com outras 83 pessoas, 

ao movimento Hizmet, ligado à suposta 

organização Fethullah Gülen, que, em 15 

de julho de 2006, teria intentado golpe 

armado contra o governo da Turquia, 

que tinha como primeiro-ministro o 

atual presidente, Recep Tayyip Erdogan. 

 

No pedido de extradição, o governo 

turco apontou uma série de delitos 

tipificados no Código Penal do país e na 

lei sobre financiamento ao terrorismo 

(fraude qualificada, infração da 

Constituição, crime contra o governo, 

organização armada e crime de 

financiamento ao terrorismo). Os crimes 

teriam sido praticados na cidade de 

Zonguldak, no norte da Turquia. 

 

Refugiado 

 

Em novembro de 2021, o ministro 

Alexandre de Moraes determinou a 

prisão do empresário para fins de 

extradição, efetivada em 3/12/2021. 

Após a realização de interrogatório, a 

prisão preventiva foi substituída por 

medidas cautelares diversas, como 

monitoramento eletrônico. 

 

Yakup Sagar reside no Brasil desde 

dezembro de 2016, com a esposa e a 

filha, e obteve a condição de refugiado 

no início de 2022. Atualmente, ele é 

dono de uma empresa de confecção em 

São Paulo. 

 

Crimes comuns 

 

Na sessão de hoje, o representante do 

Estado da Turquia defendeu que os 

crimes não são políticos e sustentou que 

Sagar seria responsável por angariar 

recursos para viabilizar as atividades 

criminosas da organização, entre elas a 

intenção de bombardeamento de 

instituições do Estado turco. 

 

Por sua vez, o advogado do empresário 

apontou a inépcia do pedido, tendo em 

vista a descrição genérica dos fatos, e 

alegou desvio de finalidade do processo, 

que teria se tornado instrumento de 

perseguição extraterritorial do governo 

turco a seus opositores. Ele também 

apontou risco de submissão do 

extraditando a um tribunal de exceção e 

afirmou que a Constituição da República 
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proíbe extradição no caso de imputação 

de crime estritamente político. 

 

Outro argumento da defesa é que o 

reconhecimento da condição de 

refugiado impõe a improcedência da 

extradição, conforme jurisprudência do 

STF (EXTs 1.008 e 1.170). O advogado 

acrescentou, ainda, que Sagar, além de 

trabalhar como empresário, não tem 

antecedentes criminais no Brasil, tem 

endereço conhecido e sua filha cursou 

Comércio Exterior no país. 

 

Insegurança nas instituições 

 

Como parte interessada no processo 

(amicus curiae), a Defensoria Pública da 

União (DPU) sustentou que o Governo 

da Turquia tem realizado acusações 

como forma de perseguição, que se 

materializa em persecução criminal e, 

posteriormente, em pedidos de 

extradição. No mesmo sentido, a 

Conectas Direitos Humanos salientou 

que o Estado turco não demonstra 

respeitar os direitos de seus nacionais e 

que há uma série de denúncias 

internacionais contra a prática de 

perseguição política por meio de 

extradições. Para a entidade, esse 

quadro revela insegurança nas 

instituições turcas, que tem agido em 

desconformidade com tratados 

internacionais. 

 

Descrição genérica 

 

Para o ministro Alexandre de Moraes, o 

caso é de indeferimento total do pedido. 

Ele explicou que o STF, no julgamento 

de extradições, não analisa o mérito da 

acusação nem as provas para decidir se a 

pessoa praticou ou não os fatos, mas 

apenas examina se os fatos alegados 

constituem crime na lei brasileira. Para 

ele, o pedido falou de forma geral sobre 

a atuação da organização criminosa e 

depois afirmou que Yakup Sagar fazia 

parte dela. 

 

De acordo com o relator, parte das 

acusações tem clara motivação política, 

e não há comprovação de que o 

movimento Hizmet seja terrorista. 

Segundo o ministro, o STF não defere a 

extradição se houver risco de o réu ser 

julgado por juízes de exceção. "Um dos 

pilares do Estado de Direito é a 

independência do Poder Judiciário, que 

deve ser autônomo e não pode sofrer 

pressões, coações e perseguições", 

salientou. 

 

Outro ponto abordado pelo relator foi a 

condição de refugiado de Sagar. Ele 

observou que nem todos os refúgios 

concedidos que impedem a extradição, 

mas o artigo 33 do Estatuto dos 

Refugiados (Lei 9.474/1997) prevê que o 

reconhecimento dessa condição proíbe o 

seguimento de qualquer pedido baseado 

nos fatos que fundamentaram a 

concessão do refúgio. “Ou seja, a 

vedação ocorre somente quando os fatos 

forem os mesmos do pedido de refúgio, 

como no caso”, esclareceu. 

 

Em seu voto, o ministro Alexandre de 

Moraes assinalou, ainda, que o governo 

turco prendeu 2.745 juízes e promotores 

por supostos crimes contra o próprio 

governo, servindo como coação 

psicológica aos demais profissionais que 

permaneceram em seus cargos. 

 

Além disso, a polícia turca também 

prendeu um dos integrantes da Suprema 

Corte do país. "Clara e 

vergonhosamente, o Poder Judiciário 

vem sofrendo um ataque à sua 

autonomia e à sua independência", 

afirmou. "O juiz natural imparcial é a 

segurança do povo contra o arbítrio 

estatal, e, no caso, não há possibilidade 

de o julgamento ser isento." 
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Ao votar pelo indeferimento do pedido 

de extradição, o ministro também 

revogou as medidas cautelares adotadas 

anteriormente. Com informações da 

assessoria de imprensa do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

EXT 1.693 
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STF absolve deputado federal 
Edio Lopes das acusações de 
peculato 
 
7 de abril de 2022, 10h49 
 
Por unanimidade, o Supremo Tribunal 

Federal absolveu o deputado federal 

Edio Vieira Lopes (PL-RR) da acusação 

da prática de crimes de peculato. A Corte 

julgou improcedente a Ação Penal (AP) 

940, formulada pelo Ministério Público 

Federal (MPF) pelo suposto desvio de 

dinheiro público quando o parlamentar 

ocupava cargo de deputado estadual em 

Roraima. A decisão foi tomada na sessão 

virtual finalizada em 1º/4. 

 

Segundo a denúncia, Edio Lopes, entre 

2005 e 2006, teria se aproveitado do 

cargo de deputado estadual para indicar 

três pessoas para funções comissionadas 

de assessora parlamentar e de 

secretários parlamentares em seu 

gabinete, na Assembleia Legislativa do 

Estado de Roraima, sem exigir a 

prestação dos serviços correspondentes. 

 

Embora os fatos se refiram a período 

anterior ao exercício do atual mandato, 

a instrução criminal foi encerrada no 

STF, o que, nos termos da 

jurisprudência estabelecida na questão 

de ordem na AP 937, mantém a 

competência da Corte para julgamento 

do caso. 

 

Assessores e secretários 

 

O relator da ação, ministro Gilmar 

Mendes, verificou que, apesar do 

registro dos nomeados como servidores 

da Assembleia Legislativa, não há provas 

suficientes da prática do crime de 

peculato por Lopes. 

 

Ele observou que o irmão do deputado 

federal declarou ter sido o autor de uma 

das nomeações, a da assessora 

parlamentar, o que confirma 

declarações do réu de que não tinha 

ciência da contratação. Segundo o 

ministro, Édio Lopes estava viajando na 

data da nomeação e, assim que soube da 

contratação de assessora parlamentar, 

efetivou a exoneração. 

 

Além disso, Mendes ressaltou que o 

próprio MPF, em alegações finais, 

solicitou a absolvição do réu em relação 

a esse fato, o que, a seu ver, demonstra a 

fragilidade da denúncia e das provas em 

relação a essa primeira imputação. O 

MPF também informou que adotará 

providências penais cabíveis em relação 

à conduta do irmão de Lopes. 

 

Sobre o cargo de secretária parlamentar, 

a nomeada comunicou, nos autos, que 

sua contratação decorrera de relação de 

amizade de seu ex-marido e de sua filha 

com o deputado. Ela disse que 

permanecia em casa e, quando era 

chamada, fazia atendimento ao público, 

serviços de copa e pagamentos 

bancários. 

 

Nesse ponto, o ministro constatou que, 

mesmo que se admitisse a 

incompatibilidade entre o cargo 

ocupado e os serviços desempenhados, 
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não se comprovou, na conduta, a 

intenção de cometer peculato. Ele 

lembrou que, na AP 504, a Corte 

entendeu que o cargo de secretário 

parlamentar não se limita ao 

desempenho de tarefas burocráticas e 

pode compreender outras atividades de 

natureza privada e que, nesse caso, a 

conduta é penalmente atípica. 

 

Por fim, em relação ao outro cargo de 

secretário parlamentar, a denúncia 

narrou que o nomeado não trabalhava 

para a Assembleia Legislativa de 

Roraima, mas na Rádio Comunitária de 

Mucajaí, de propriedade de Lopes. O 

ministro constatou que a maior parte 

dos depoimentos corroboram a versão 

de que o nomeado exercia funções de 

assessor parlamentar. Testemunhas 

também relataram que o espaço físico do 

gabinete era muito pequeno e não 

acomodava todos os funcionários. 

Assim, muitos trabalhavam em outras 

localidades. Com informações da 

assessoria de imprensa do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

AP 940 
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Muitas preocupações, diz 
Cármen Lúcia sobre nova lei 
de improbidade 
 
Ministra realizou palestra de 
encerramento de evento que tratou das 
perspectivas, desafios e retroatividade 
da lei. 
 
quinta-feira, 7 de abril de 2022 
 
Em evento realizado pelo Migalhas 

sobre a nova lei de improbidade 

administrativa ( lei 14.230/21), a 

ministra Cármen Lúcia externou "muita 

preocupação" com alguns dispositivos 

da norma. 

 

A ministra destacou que, mais 

importante do que mudar a lei é mudar 

a cultura. "Sobre moralidade e 

improbidade, é sempre bom prestar 

atenção às afirmativas constitucionais 

expressas." 

 

Cármen Lúcia acredita que o novo texto 

legislativo decorreu de condições da 

Lava Jato, e de excessos que foram 

denunciados e apurados por parte de 

servidores públicos. 

 

Assista à palestra: 

 

A ministra destacou que é preciso que a 

sociedade acredite no Estado, e que a 

confiança legítima do cidadão se dá pela 

ética e pela eficiência no desempenho 

dos cargos públicos, na prestação do 

serviço público e na condução de 

servidores públicos. 

 

"Nós estamos vendo um 

desânimo cívico que é 

preocupante, num tempo em 

que nós temos no mundo e no 

Braisl também 

comportamentos anti-

democráticos constituindo 

sérias ameaças. A ética está na 

base de tudo isso." 

 

Sobre a nova legislação, ela pontua que 

a intenção pode ter sido a de cortar 

eventuais excessos da lei, mas que 

formar-se uma cultura com base numa 

lei é mais importante do que mudar a lei 

achando que com ela se muda a cultura. 

"Não muda." 

 

"E é preciso, portanto, 

perquirir, investigar e concluir 

sobre as intenções que levaram 

a essa mudança, a possibilidade 

que se tem de aplicar 

corretamente essa lei a partir 

de uma interpretação com 

fundamento na constituição, 

cujos princípios não mudaram, 

e se chegar então a um consenso 

sobre o que dela se tem 

aproveitado em termos de uma 

reformulação que ela propõe no 

comportamento de juízes, 

promotores, agentes públicos 

responsáveis pelo direito 

administrativo, que apura, 

investiga, e eventualmente 

sanciona - porque o nosso não é 

um país que pune muito. O 

nossos é um país que pode punir 

mal, mas a República não 

admite nem excesso nem 

deficiência na apuração do 

distrato da coisa pública." 

 

Evento 

 

A coordenação do evento foi realizada 

pela advogada Thais Marçal, presidente 

da Comissão de Improbidade 

Administrativa da OAB/RJ. "A lei 

14.230/22 traz o desafio das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14230.htm
https://www.migalhas.com.br/


33 

 

instituições se estruturarem para gerar 

uma boa aplicação, em especial no 

tocante a organização interna para 

celebração de acordos. Além de 

imprimirem viés primordialmente 

educativo para os agentes público e 

privado", destaca a advogada. 

 

Além da ministra Cármen Lúcia, 

palestraram no evento importantes 

nomes do Direito Adminstrativo: a 

professora Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, o desembargador Alexandre 

Câmara, o advogado Francisco Zardo, a 

conselheira do TCE/GO Heloisa Helena 

Godinho, o promotor do MP/RJ 

Emerson Garcia e o advogado Rodrigo 

Valgas. 

 

 
Grandes nomes do Direito 

Administrativo debatem nova Lei de 

Improbidade em evento do 

Migalhas.(Imagem: 

Reprodução/Academia Migalhas) 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/363324/muitas-preocupacoes-diz-
carmen-lucia-sobre-nova-lei-de-
improbidade  
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STJ condena escritório de 
advocacia por desídia em 
ação 
 
A banca, contratada para atuar em ação 
de prestação de contas, deixou o 
processo tramitar durante quase três 
anos sem qualquer intervenção. 
 
quinta-feira, 7 de abril de 2022 
 
Por entender presentes os requisitos 

para a configuração da 

responsabilidade civil pela perda de 

uma chance, a 3ª turma do STJ 

estabeleceu indenização por danos 

materiais contra um escritório de 

advocacia que, contratado para atuar 

em ação de prestação de contas, deixou 

o processo tramitar durante quase três 

anos sem qualquer intervenção, o que 

culminou na condenação dos clientes ao 

pagamento de quase R$ 1 milhão. 

 

De acordo com o colegiado, a falha na 

prestação do serviço por parte dos 

advogados retirou dos clientes a chance 

real de obterem prestação jurisdicional 

que lhes fosse mais favorável. Para o 

cálculo da indenização por danos 

materiais - fixada em R$ 500 mil -, a 

turma levou em consideração fatores 

como o elevado grau de culpa do 

escritório e a probabilidade de sucesso 

na ação. 

 

Com a decisão, o colegiado reformou 

acórdão do TJ/RS que havia entendido 

não ser o caso da aplicação da perda de 

uma chance, tampouco de 

ressarcimento dos clientes por danos 

materiais. O tribunal gaúcho fixou 

apenas indenização por danos morais 

de R$ 150 mil, mas a 3ª turma do STJ 

afastou o dano extrapatrimonial por 

entender que não houve violação de 

direitos de personalidade no caso. 

 

"Na hipótese sob julgamento, não se 

está diante de defesa tempestiva, 

porém deficiente, mas sim de total 

ausência de defesa. A chance de se 

defender e de ver mitigados os seus 

prejuízos, tomada como bem jurídico, é 

que foi subtraída dos autores. Nesse 

sentido, não há necessidade de apurar 

se o objetivo final - vitória na ação de 

prestação de contas - foi ou não tolhido 

por completo, pois o que importa 

ressaltar é que a chance de disputar, de 

exercer o direito de defesa, lhes foi 

subtraída", apontou a relatora, 

ministra Nancy Andrighi. 

 
STJ condena escritório de advocacia 

por desídia em ação.(Imagem: Bruno 

Rocha/Fotoarena/Folhapress) 

 

Advogado contratado deve atuar 

com diligência na ação 

 

A relatora explicou que, ao aceitar a 

causa, o advogado se obriga a conduzi-

la com diligência, utilizando todos os 

métodos legais para intervir na ação - 

não se obrigando, contudo, ao dever de 

entregar um resultado certo no 

processo. 

 

Por causa das dificuldades para definir 

em quais circunstâncias a atuação 

negligente do advogado poderia 

acarretar indenização, a magistrada 

lembrou que, no julgamento do REsp 

1.254.141, a 3ª turma estabeleceu 

https://www.migalhas.com.br/
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alguns requisitos para a aplicação da 

teoria da perda de uma chance: 

 

a) a existência de chance, concreta, real, 

com alto grau de probabilidade; 

 

b) o nexo causal entre a ação ou omissão 

do defensor e a perda da oportunidade 

de exercer a chance (sendo 

desnecessário que esse nexo se 

estabeleça diretamente com o objeto 

final); 

 

c) a necessidade de atentar para o fato 

de que o dano não é o benefício perdido. 

 

Nesse sentido, Nancy Andrighi também 

ressaltou que a responsabilidade pela 

perda de uma chance pode ter como 

consequência o dever de indenizar os 

prejuízos materiais e os danos morais, 

inclusive de forma concomitante, "a 

depender da espécie de posição jurídica 

violada em cada hipótese concreta". 

 

Autores tinham documentos que 

poderiam modificar o resultado 

da ação 

 

No caso dos autos, a relatora apontou 

que o processo tramitou por quase três 

anos sem que os advogados 

constituídos, cientes do processo, 

tivessem sequer se habilitado nos autos, 

deixando, inclusive, de recorrer da 

primeira fase da ação de prestação de 

contas e de apresentar impugnação na 

segunda fase. 

 

Além disso, a ministra destacou que, 

segundo o TJ/RS, os autores possuíam 

documentos de quitação que seriam 

relevantes na ação de prestação de 

contas - fato que, de forma concreta, 

poderia modificar o resultado do 

processo caso os advogados 

contratados tivessem atuado na 

demanda. 

Apesar de reconhecer a existência de 

danos materiais no caso, Nancy 

Andrighi ressaltou, em relação aos 

danos morais, que não é possível 

verificar ofensa a direitos de 

personalidade em decorrência da má 

prestação dos serviços advocatícios 

contratados, especialmente porque a 

própria natureza da ação de prestação 

de contas é eminentemente 

patrimonial. 

 

 Processo: REsp 1.877.375 
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CNJ: Assédio sexual não 
depende de relação 
hierárquica 
 
Plenário aprovou nota técnica a favor 
do PL 287/18, do Senado Federal. 
 
quinta-feira, 7 de abril de 2022 
 
O plenário do CNJ aprovou, na última 

terça-feira, 5, nota técnica a favor do 

PL 287/18, do Senado Federal, que 

pretende alterar o Código Penal para 

afastar a necessidade de relação 

hierárquica para configurar o tipo penal 

de assédio sexual. A nota foi elaborada 

pelo Comitê de Prevenção e 

Enfrentamento do Assédio Moral e do 

Assédio Sexual e da Discriminação no 

Poder Judiciário, coordenado pela 

conselheira Salise Sanchotene. 

 

Em caso de aprovação do projeto no 

Legislativo, como explicou a 

conselheira do CNJ, "a configuração do 

crime de assédio sexual não mais 

dependeria da condição de 

superioridade hierárquica do ofensor 

em relação à vítima, bastando, 

portanto, que haja o constrangimento 

com o fim de obtenção de vantagem ou 

favorecimento sexual". 

 

A conselheira destacou que a medida é 

uma reivindicação antiga de 

profissionais que atuam na área e que 

tem o apoio do CNJ. 

 

"A nota técnica ressalta a importância 

do projeto de lei, pois equilibra o 

entendimento de que o assédio sexual é 

um problema que transcende os lindes 

do ambiente profissional e corporativo 

e não se restringe às hipóteses em que 

existe uma relação de superioridade 

hierárquica do agressor em face da 

vítima." 

 

 
Conselheira Salise Sanchotene durante 

a 348ª sessão ordinária do plenário do 

CNJ.(Imagem: Romulo Serpa/Agência 

CNJ) 

 

Assédio 

 

Durante a 348ª sessão ordinária do 

plenário do CNJ, também foi aprovado 

o ato normativo 0001953-

57.2022.2.00.0000 que institui a 

Semana de Combate ao Assédio e à 

Discriminação na agenda permanente 

dos tribunais. A iniciativa deve ser 

realizada na primeira semana de maio 

de cada ano. 

 

O objetivo, explicou Salise Sanchotene, 

é ampliar as campanhas internas nos 

tribunais, colocando o tema do combate 

ao assédio moral e sexual, além da 

discriminação, em evidência. Dados de 

pesquisa realizada pelo CNJ mostram 

que 40% de respondentes 

desconheciam ações de prevenção 

realizadas por seu tribunal e 18,7% 

afirmaram que seu tribunal não 

adotava qualquer medida preventiva. 

 

"Isso mostra que a mera instituição da 

Comissão de Combate ao Assédio e à 

Discriminação nos tribunais, conforme 

prevê a resolução CNJ 351/20, não é 

suficiente para que as medidas de 

prevenção sejam efetivas." 

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133617
https://www.migalhas.com.br/
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A Semana de Combate ao Assédio e à 

Discriminação deve replicar "a 

experiência exitosa de outras semanas 

institucionais", como a Semana 

Nacional da Conciliação e a Semana 

Justiça pela Paz em Casa. Conforme o 

texto aprovado, as ações preventivas e 

formativas deverão ser realizadas 

durante toda a semana, contemplando 

magistratura, servidores, servidoras e 

demais profissionais que atuam nos 

tribunais. Este ano, a semana será 

realizada entre os dias 2 a 6 de maio. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/363394/cnj-assedio-sexual-nao-
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André Mendonça interrompe 
julgamento de duas ações da 
Pauta Verde 
 
Presidente do STF, Luiz Fux, 
comunicou que a Corte continuará 
nesta quinta a julgar outras quatro 
ações ambientais 
 
FLÁVIA MAIA 
BRASÍLIA 
06/04/2022 19:39 
 
comentários 

Ministro André Mendonça durante 

sessão plenária do STF / Crédito: Nelson 

Jr./SCO/STF 

 

O ministro André Mendonça 

interrompeu, nesta quarta-feira (6/4), o 

julgamento de duas ações relacionadas à 

chamada Pauta Verde, em discussão no 

Supremo Tribunal Federal (STF) desde 

o dia 30 de março. 

 

O ministro pediu vista logo após o voto 

da relatora, ministra Cármen Lúcia, que 

se manifestou no sentido de que existe 

um estado de coisas inconstitucional 

quanto ao desmatamento na Amazônia, 

ou seja, um quadro de violação 

sistemática ao meio ambiente a partir de 

omissões do governo federal, do 

enfraquecimento das normas de 

proteção ambiental e das políticas 

públicas e do esvaziamento de 

programas de proteção como o 

Programa de Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal 

(PPCDAm). 

 

Ainda em seu voto, a ministra deu 60 

dias para a União e órgãos como a Funai, 

Ibama e ICMBio apresentarem um plano 

de ação satisfatório de prevenção e 

controle do desmatamento na 

Amazônia. Segundo a relatora, o 

programa deve demonstrar as efetivas 

providências de fiscalização, combate de 

crimes e controle e ação de resguardo 

dos direitos dos indígenas e outros 

povos. Deve conter ainda cronogramas, 

metas e indicadores esperados. A 

ministra ainda determinou a redução da 

taxa de desmatamento na Amazônia. 

 

As duas ações suspensas pela vista de 

Mendonça fazem parte da chamada 

“Pauta Verde”, um conjunto de 

processos ajuizados por partidos 

políticos que questionam o 

esvaziamento das políticas ambientais 

pelo governo federal. Estavam em 

julgamento, em um primeiro momento, 

a ADPF 760 e a ADO 54, que debatem a 

omissão do governo federal no combate 

ao desmatamento da Amazônia e o 

enfraquecimento do Programa de 

Prevenção e Controle do Desmatamento 

na Amazônia Legal (PPCDAm). Leia a 

íntegra do voto de Cármen Lúcia 

na ADPF 760. 

 

Após a vista, no fim da sessão, o 

presidente do STF, Luiz Fux, comunicou 

que a Corte continuará com o 

julgamento de outras quatro ações do 

Pacote Verde nesta quinta-feira (7/4): a 

que questiona o decreto federal que 

passou a coordenação da Operação 

Verde Brasil 2 para o Ministério da 

Defesa; outra que retirou a participação 

da sociedade civil do conselho do Fundo 

Nacional do Meio Ambiente; uma 

https://www.jota.info/autor/flavia-pimenteljota-info
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resolução sobre padrões de poluição do 

ar e a concessão automática de licença 

ambiental para atividades classificadas 

como “risco médio” ao meio ambiente. 

André Mendonça já adiantou que não 

pretende pedir vista das demais ações. 

São elas: ADPF 735, ADPF 651, ADI 

6.148 e ADI 6.808. 

 

Para justificar o pedido de vista, o 

ministro André Mendonça disse que foi 

sorteado como relator de duas ações 

sobre o tema ambiental, a ADPF 743 e a 

ADPF 746, que tratam sobre o estado de 

coisas inconstitucional em relação aos 

biomas Amazônia e Pantanal. Por isso, 

ele prefere se aprofundar melhor sobre o 

tema. 

 

André Mendonça argumentou ainda que 

precisa aprofundar a questão em três 

pontos específicos: a regularização 

fundiária em áreas de proteção 

ambiental, a criminalidade 

transnacional e o crime organizado de 

compra e venda de produtos 

provenientes de regiões de proteção. 

“Para onde as madeiras ilegais estão 

indo? Temos informações que madeiras 

de lei da região amazônica são vendidas 

na Europa a preço de compensado”, 

afirmou. 

 

Mendonça disse que é preciso 

aprofundar essa questão transacional 

porque muitos países que cobram ação 

do Brasil, são os que compram as 

madeiras de desmatamento. Neste 

ponto, o ministro Alexandre de Moraes 

chegou a dizer que é preciso separar os 

países dos particulares. “Tem particular 

criminoso no mundo todo”. 

 

Com o pedido de vista, o governo de Jair 

Bolsonaro ganha tempo para tentar 

executar parte do que a Advocacia-Geral 

da União (AGU) disse que o governo 

pretende fazer em política para a 

Amazônia, como, por exemplo, 

contratação de mais servidores para o 

Ibama. 

 

A questão ambiental é uma das 

principais críticas ao governo federal e 

entrou na pauta do Supremo após uma 

intensa mobilização feita por artistas, 

ex-ministros do Meio Ambiente e 

organizações não-governamentais. As 

ações não constavam na pauta prévia de 

2022 divulgada pela Presidência do 

Supremo. 

 

Voto da relatora Cármen Lúcia 
 
Antes de iniciar a leitura do voto, a 

ministra Cármen Lúcia apresentou um 

vídeo com imagens da Amazônia e dados 

sobre a degradação ambiental no Brasil. 

Segundo ela, o vídeo teve a supervisão 

do cineasta Fernando Meirelles e revisão 

dos dados feita pela ex-ministra do meio 

ambiente, Izabella Teixeira. 

 

Durante a leitura do voto, a ministra 

Cármen Lúcia destacou que existe um 

“engodo administrativo” e “estado 

teatral em matéria ambiental”. Ela ainda 

destacou a queda nas fiscalizações feitas 

pelo Ibama desde 2019 e refutou o 

argumento da AGU de que a queda se 

deu por causa da pandemia da Covid-19. 

De acordo com a ministra, a atividade de 

fiscalização estava na lista das atividades 

essenciais e que não foram suspensas. 

Além disso, a redução começou a ocorrer 

antes da pandemia. 

 

A ministra citou o enfraquecimento 

normativo federal em relação ao meio 

ambiente, para ela, foram editados atos 

normativos que se destinam a 

inviabilizar as políticas ambientais. 

Além disso, ela questionou os valores 

trazidos pelo AGU, Bruno Bianco, sobre 

o orçamento para verbas federais. 

“Verbo não é verba. Lorota, trololó, de 

dizer que vai ter lá previsto [o 

https://www.jota.info/tudo-sobre/agu
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orçamento], que está previsto, mas não 

acontecer [a execução da verba]. A verba 

é que garante a execução de políticas 

públicas. Não adianta ter previsão que 

não é para ser executada”, afirmou. 

 

Cármen também criticou a falta de 

transparência aos dados das políticas 

públicas ambientais, ela trouxe dados 

das ações que diziam que dos 226 

pedidos via Lei de Acesso à Informação, 

apenas 35 foram respondidos de forma 

satisfatória, 99 incompletas e as demais, 

negadas. “O que vulnerabiliza o 

princípio da publicidade”, afirmou. 

 

FLÁVIA MAIA – Repórter em Brasília. 

Cobre Judiciário, em especial o Supremo 

Tribunal Federal (STF). Foi repórter do 

jornal Correio Braziliense e assessora de 

comunicação da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI). Faz graduação em 

Direito no IDP. 

Email: flavia.maia@jota.info 
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Para Augusto Aras, Difal de 
ICMS deve ser cobrado apenas 
em 2023 
 
Procurador-geral da República 
entendeu que Lei Complementar 
190/2022 deve respeitar anterioridade 
anual 
 
LETÍCIA PAIVA 
SÃO PAULO 
06/04/2022 20:41 
 
comentários 

Augusto Aras, procurador-geral da 

República / Crédito: Fellipe Sampaio 

/SCO/STF 

 

Para o procurador-geral da República 

(PGR), Augusto Aras, a cobrança do 

diferencial de alíquota do ICMS (Difal-

ICMS) deve respeitar o princípio da 

anterioridade anual. Assim, o diferencial 

deveria começar a ser cobrado pelos 

estados em 2023. O posicionamento 

consta em parecer enviado ao Supremo 

Tribunal Federal (STF), que deverá 

resolver o impasse sobre o início da 

cobrança. 

 

Para Aras, se o STF entender que não 

cabe a aplicação da anterioridade de 

exercício financeiro à Lei Complementar 

190/2022, que impôs regras sobre o 

Difal-ICMS, deve ser respeitado no 

mínimo um período de 90 dias entre a 

publicação da lei e o começo dos efeitos. 

 

Para essa alternativa, ele se baseou na 

menção, no último artigo da lei, ao 

dispositivo constitucional que prevê a 

noventena. Dessa forma, se respeitaria a 

vontade do legislador e seria garantida 

segurança jurídica, no entendimento 

dele. 

 

 “O legislador federal externou cuidado 

no sentido de que se devesse observar a 

anterioridade mínima, ao menos, de 90 

dias, o que em hipótese alguma exclui a 

garantia constitucional da anterioridade 

de exercício”, afirmou Aras nas 

manifestações. 

 

Em seu artigo 3º, a LC 190/22 define 

que, quanto à produção de efeitos da 

norma, deve ser observado o disposto na 

alínea “c” do inciso III do artigo 150 da 

Constituição. O dispositivo define a 

necessidade de noventena para cobrança 

de tributos. 

 

O procurador-geral foi consultado nas 

quatro Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs), que lidam 

com a questão sobre o início da cobrança 

e têm o ministro Alexandre de Moraes 

como relator. 

 

A Advocacia Geral da União (AGU) já 

havia enviado parecer com interpretação 

no mesmo sentido, isto é, pela aplicação 

da anterioridade anual e, se o STF não 

entender desse modo, apenas a 

noventena. 

 

O Difal-ICMS incide sobre sobre 

operações em que o consumidor final 

não é contribuinte do imposto e está em 

outro estado, como no ecommerce. 

Desde o início do ano, há um debate 

sobre quando a cobrança deveria 

começar – se a partir de janeiro, abril ou 
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https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/difal-de-icms-para-augusto-aras-deve-ser-cobrado-apenas-em-2023-06042022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/pgr
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/agu
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


42 

 

apenas em 2023 – e uma corrida que 

divide contribuintes e estados na 

Justiça. 

 

Entenda a disputa do Difal-ICMS 
 
As regras do Difal-ICMS foram 

introduzidas por pela Lei Complementar 

190/2022. Ela veio em resposta à 

decisão do Supremo Tribunal Federal 

(STF) que entendeu que o diferencial só 

poderia ser cobrado após edição de lei 

complementar – antes, a cobrança do 

imposto ocorria baseada em leis 

estaduais e convênios do Confaz. 

 

A nova legislação resolveu essa lacuna, 

porém o fato de ela ter sido publicada 

apenas em 5 de janeiro deste ano abriu 

interpretações para os contribuintes de 

que o recolhimento deveria começar 

apenas em 2023, para atender à 

anterioridade do exercício financeiro. Já 

os estados dizem que a regra não se 

aplica, pois não se trataria de imposto 

novo ou aumento de alíquota. 

 

Levantamento do Comitê Nacional dos 

Secretários de Estado da Fazenda 

(Comsefaz) mostra que os estados 

podem ter perdas em arrecadação da 

ordem de  R$ 9,8 bilhões caso o 

diferencial não seja recolhido. 

Os governos estaduais têm 

anunciado, individualmente, as 

datas em que começam a cobrar 

o Difal-ICMS. 

 

No final de janeiro, o governo do estado 

de Alagoas ajuizou uma ação direta 

de inconstitucionalidade para 

garantir a cobrança do Difal-ICMS 

desde a publicação da Lei 

Complementar 190, em 5 de janeiro. 

Trata-se da ADI 7.070. O relator é o 

ministro Alexandre de Moraes. 

 

Na ação, a Advocacia-Geral da União 

(AGU) se manifestou pela aplicação do 

princípio da anterioridade anual. Desse 

modo, o imposto seria recolhido a partir 

de 2023. Alternativamente, caso 

o STF entenda que a lei não se 

submeteria a esse princípio, deveriam 

ser ao menos assegurados 90 dias após a 

publicação da lei para início dos efeitos, 

segundo o parecer da AGU. Assim, o 

início seria em 5 de abril. 

 

O governo do Ceará também 

propôs, em fevereiro, uma ADI 

semelhante a de Alagoas, para garantir a 

cobrança do Difal-ICMS desde a 

publicação da lei complementar. Trata-

se da ADI 7.078. 

 

Do outro lado, a Associação 

Brasileira de Indústria de 

Máquinas (Abimaq) pede no STF a 

suspensão imediata dos efeitos da 

Lei Complementar por todo ano de 

2022 e postergação da vigência a partir 

de 1º de janeiro de 2023. O relator da 

ADI 7.066 também é o ministro 

Alexandre de Moraes. 

 

Em 14 de fevereiro foi protocolada a ADI 

7075, com pedido similar ao da ADI 

7066. A ação tem como parte o Sindicato 

Nacional das Empresas Distribuidoras 

de Produtos Siderúrgicos (Sindisider). 

 

No caso da ADI 7.075, porém, o 

posicionamento da PGR é pelo não 

conhecimento da ação sobre o Difal-

ICMS por ilegitimidade ativa da parte. 
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STF: processo sobre 
incidência de ISS em planos 
de saúde não afeta seguro de 
saúde 
 
Ministros esclareceram questão em 
embargos de processo que teve o mérito 
foi julgado pelo plenário em 2016 
 
BÁRBARA MENGARDO 
07/04/2022 06:15 
 
comentários 

Foto: Pixabay 

 

Por meio de embargos de declaração, os 

ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF) esclareceram que a decisão 

tomada no RE 651.703, julgado sob o 

regime de repercussão geral, que firmou 

que as atividades realizadas pelas 

operadoras de planos de saúde estão 

sujeitas à incidência do ISS não tratou da 

tributação dos seguros de saúde, apenas 

dos planos de saúde. 

 

O mérito do processo foi analisado 

pelo plenário do STF em 2016. Na 

ocasião, firmou-se a tese de que “as 

operadoras de planos privados de 

assistência à saúde (plano de saúde e 

seguro-saúde) realizam prestação de 

serviço sujeita ao Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN, previsto no art. 156, III, da 

CRFB/88”. 

 

O posicionamento foi objeto de 

embargos de declaração pelo município 

de Marechal Cândido Rondon. Os 

ministros, então, retiraram da tese a 

referência ao seguro-saúde, que não 

constava no pedido original ao STF. Na 

decisão, o antigo relator do caso, 

ministro Luiz Fux, defende que as 

seguradoras estão sujeitas ao IOF. 

 

“O regime jurídico tributário das 

empresas operadoras de planos de 

saúde, tributadas pelo ISSQN, não se 

aplica às seguradoras de saúde, posto 

estarem submetidas ao IOF, razão pela 

qual a eventual imposição também do 

imposto sobre serviços às últimas 

implicaria dupla tributação”, defende 

Fux, nos embargos. 

 

Em 1º de abril, os ministros finalizaram 

a análise de novos embargos de 

declaração, deixando claro no texto da 

decisão que o RE 651.703 não trata do 

seguro-saúde, mas apenas dos planos de 

saúde. Com o posicionamento, os 

ministros deixam em aberto a discussão 

relacionada às seguradoras, não 

opinando pela incidência de nenhum 

imposto sobre suas operações. 
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Brasil 

IGP-DI acelera alta para 
2,37% em março, diz FGV 
 
Taxa ficou superior àquela apurada em 
fevereiro, de 1,50% 
 
Por Valor — São Paulo 
06/04/2022 08h32  Atualizado há 2 
horas 
 

Orlando Sant'Anna/Unsplash 

 

O Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-

DI) registrou inflação de 2,37% em 

março, superior à de fevereiro, de 

1,50%. Com isso, acumulou aumento de 

6% no ano e 15,57% em 12 meses, 

informou a Fundação Getulio Vargas 

(FGV). 

 

A variação do mês ficou acima da 

mediana das estimativas de 21 

consultorias e instituições financeiras 

ouvidas pelo Valor Data, de 2,1%, com 

intervalo das projeções entre 1,55% e 

2,5%. Em março de 2021, o índice havia 

subido 2,17% e acumulava elevação de 

30,63% em 12 meses. 

 

“O IPA, índice de maior expressão na 

composição do resultado do IGP, 

recebeu, nesta apuração, forte influência 

dos derivados do petróleo, cujos 

destaques foram diesel (2,70% para 

16,86%), gasolina (1,71% para 12,69%) e 

adubos ou fertilizantes (-5,21% para 

7,97%) que juntos responderam por 30% 

do resultado do IPA”, afirma André 

Braz, coordenador dos Índices de 

Preços. 

 

Com peso de 60%, o Índice de Preços ao 

Produtor Amplo (IPA) subiu 2,80% em 

março. No mês anterior, o índice havia 

apresentado elevação de 1,94%. Na 

análise por estágios de processamento, a 

taxa do grupo Bens Finais saiu de 1,73% 

em fevereiro para 3,64% de aumento em 

março. O principal responsável por esse 

avanço foram os alimentos processados, 

cuja taxa passou de 0,61% para 4,03%. 

 

A taxa do grupo Bens Intermediários foi 

de 1,31% em fevereiro para 3,19% de alta 

em março. O principal responsável por 

este movimento foi o subgrupo 

combustíveis e lubrificantes para a 

produção (+6,57% para +12,90%). 

 

O estágio das Matérias-Primas Brutas 

subiu 1,73% em março, ante 2,76% um 

mês antes. Contribuíram para este 

movimento soja em grão (10,16% para 

3,48%), café em grão (0,89% para -

10,76%) e milho em grão (4,92% para 

1,49%). Em sentido oposto, vale citar 

minério de ferro (-0,10% para 2,82%), 

mandioca/aipim (-6,01% para 8,63%) e 

aves (0,39% para 6,95%). 

 

Com peso de 30%, o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC) avançou 1,35% em 

março, contra 0,28% em fevereiro. Das 

oito classes de despesa, subiram mais 

Transportes (0,07% para 2,51%), 

Habitação (0,33% para 1,23%), 

Alimentação (1,20% para 1,99%), 

Vestuário (0,33% para 1,04%) e 

Despesas Diversas (0,08% para 0,39%). 

Mudaram de rumo Educação, Leitura e 

Recreação (-0,51% para 0,67%) e Saúde 

e Cuidados Pessoais (-0,12% para 
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0,29%), além de Comunicação (0,08% 

para -0,11%). 

 

O núcleo do IPC registrou taxa de 0,80% 

em março, ante 0,56% no mês anterior. 

Dos 85 itens componentes do IPC, 24 

foram excluídos do cálculo do núcleo. 

Desses, 15 apresentaram taxas abaixo de 

0,24%, linha de corte inferior, e 9 

registraram variações acima de 1,86%, 

linha de corte superior. O índice de 

difusão, que mede a proporção de itens 

com taxa de variação positiva, ficou em 

79,03%. 

 

Com os 10% restantes do IGP-DI, o 

Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC-DI) aumentou 0,86% em março, 

ante 0,38% no mês anterior. Os três 

grupos componentes do INCC 

registraram as seguintes variações na 

passagem de fevereiro para março: 

Materiais e Equipamentos (0,28% para 

0,50%), Serviços (1,66% para 0,70%) e 

Mão de Obra (0,25% para 1,21%). 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/06/igp-di-tem-alta-de-
237percent-em-marco-diz-fgv.ghtml  
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Finanças 

Dólar comercial e juros 
futuros abrem em alta com 
exterior negativo 
 
Agentes financeiros ponderam a 
perspectiva de aperto agressivo nos 
juros de países desenvolvidos em um 
contexto de mais inflação e menos 
crescimento 
 
Por Felipe Saturnino, Valor — São 
Paulo 
06/04/2022 09h37  Atualizado há uma 
hora 

 
O dólar comercial e os juros 

futuros abriram o pregão desta quarta-

feira em alta, refletindo o sentimento 

negativo para os ativos de risco no 

exterior. Os agentes financeiros 

ponderam a perspectiva de aperto 

agressivo nos juros de países 

desenvolvidos em um contexto de mais 

inflação e menos crescimento, com a 

guerra na Ucrânia ainda despertando 

preocupações. 

 

Por volta de 9h25, o dólar era negociado 

a R$ 4,6658, em avanço de 0,13% no 

mercado de câmbio à vista. No mercado 

de juros, a taxa do contrato futuro de 

Depósito Interfinanceiro (DI) para 

janeiro de 2023 subia de 12,72% no 

ajuste anterior para 12,75%; a do DI para 

janeiro de 2024 avançava de 12% para 

12,07%; a do DI para janeiro de 2025 

aumentava de 11,33% para 11,41%; e a do 

DI para janeiro de 2027 variava de 

11,085% para 11,15%. 

 

Um forte movimento de venda 

generalizada é observado, por ora, nos 

títulos soberanos, elevando os 

rendimentos dos papéis do Tesouro 

americano (Treasury) de dez anos em 

cerca de 0,1 ponto percentual, para nível 

superior a 2,6%, no mesmo horário 

acima. 

 

A reprecificação dos juros globais ganha 

tração neste pregão, especialmente 

depois de a conselheira do Federal 

Reserve (Fed, banco central 

americano), Lael Brainard, ter 

afirmado na terça-feira que a autoridade 

pode decidir por iniciar a redução do 

balanço patrimonial (“quantitative 

tightening” ou venda de ativos) a partir 

de maio com magnitude maior e ritmo 

mais rápido do a última vez em que o 

processo ocorreu, no período de 2017 a 

2019. 

 

Segundo Brainard, a política monetária 

americana deverá ter uma posição mais 

neutra ao fim do ano, com a redução do 

balanço e o aumento das taxas dos Fed 

funds. Nesse sentido, agentes 

financeiros ficam no aguardo pela ata da 

última reunião do Fed, realizada em 15 e 

16 de março, que será publicada às 15h, 

e deve reforçar o teor agressivo da 

comunicação recente de dirigentes 

detalhando como se dará o 

enxugamento do balanço da autoridade. 

 

Além da trajetória dos juros nos países 

desenvolvidos, outra preocupação 

emerge da China. O gigante asiático 

exibiu desaceleração na atividade de 

serviços, com o índice de gerentes de 

compras (PMI, em inglês) da Caixin e 

IHS Markit referente a março caindo a 

42 pontos, de 50,2 pontos na leitura 

anterior. Números abaixo de 50 pontos 

indicam contração da atividade 

econômica. O dado derrubou as bolsas 

da Ásia na madrugada. 

 

No Brasil, o Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-

DI) sem alívio em março também 
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instiga pressão de alta na parcela curta 

da curva de juros, às vésperas do IPCA 

relativo ao mesmo mês. O indicador 

avançou 2,37%, mais perto do teto das 

estimativas, de 2,55%, e bem acima da 

mediana, de 2,1%, leitura superior à de 

fevereiro, de 1,50%. 

 

“O resultado veio muito ruim e nem a 

apreciação do real está sendo suficiente 

para contrapor a alta das commodities 

no IPA (Preços ao Atacado)”, diz o 

economista-chefe da Necton, André 

Perfeito, em nota. 

 

 
— Foto: CC0 Creative Commons 

/Pixabay 
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Finanças 

CAE aprova em sabatina 
novos nomes para CVM e 
Banco Central 
 
Para terem a nomeação confirmada, 
eles ainda precisam ser aprovados por 
maioria simples pelo plenário do 
Senado 
 
Por Larissa Garcia e Estevão Taiar — De 
Brasília 
06/04/2022 05h02  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Guillen: em defesa do câmbio flutuante 

e contrário à mudança da meta de 

inflação — Foto: Silvia Zamboni/Valor 

 

Em esforço concentrado para destravar 

indicações de autoridades, a Comissão 

de Assuntos Econômicos (CAE) do 

Senado aprovou ontem a nomeação de 

João Pedro Barroso do Nascimento para 

a presidência da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). O advogado e 

professor, que é próximo a Flávio 

Bolsonaro (PL-RJ), teve 19 votos 

favoráveis e um contrário. 

“O mercado de capitais está em 

momento de intenso desenvolvimento e 

esse crescimento é uma conquista 

importante para o país”, afirmou 

durante a sabatina. Ele destacou que a 

regulação do mercado de capitais tem 

como principal objetivo a correção de 

falhas de mercado de forma “eficiente, 

rápida e equilibrada”. “É importante 

analisar o impacto regulatório das 

normas com rigor científico.” 

 

Ele destacou que a regulação do 

mercado de capitais tem como principal 

objetivo a correção de falhas de mercado 

de forma “eficiente, rápida e 

equilibrada”. “É importante analisar o 

impacto regulatório das normas com 

rigor científico”, disse. Além disso, o 

indicado à presidência da CVM 

considerou ser “fundamental focar em 

questões de maior relevância”, “diante 

da inegável escassez de recursos e 

tempo”. 

 

Caso a nomeação seja aprovada no 

plenário do Senado, Nascimento 

ocupará a vaga de Marcelo Barbosa, que 

termina o mandato em 14 de julho deste 

ano. A comissão aprovou também João 

Carlos de Andrade Uzêda Accioly para a 

diretoria da CVM, com 19 votos 

favoráveis e uma abstenção. 

 

Ao todo, foram sete sabatinas e a casa 

deu aval a indicados também para o 

Banco Central (BC) e para o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade). Para terem a nomeação 

confirmada, eles ainda precisam ser 

aprovados por maioria simples pelo 

plenário do Senado. 

 

Na ocasião, os economistas Diogo Abry 

Guillen e Renato Dias Brito Gomes 

foram aprovados para a diretoria 

colegiada da autoridade monetária. 

Guillen foi aprovado por 20 votos a favor 
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e dois votos contrários, enquanto Gomes 

recebeu os 22 votos a favor. O mandato 

de ambos irá até o fim de 2025, com a 

possibilidade de renovação por mais 

quatro anos. 

 

Se for aprovado em plenário, Guillen 

assume a diretoria de política econômica 

do BC, que é uma das principais 

responsáveis pela condução da política 

monetária. O cargo é ocupado 

interinamente desde o início do ano pela 

diretora de assuntos internacionais e 

gestão de riscos corporativos, Fernanda 

Guardado. 

 

Na sabatina, o economista defendeu o 

câmbio flutuante e afirmou ser contrário 

à mudança da meta de inflação em meio 

a choques de custos. “A meta é definida 

pelo Conselho Monetário Nacional e 

cabe ao Banco Central o atingimento”, 

disse. Guillen explicou que, ao mudar a 

meta, as expectativas do mercado se 

elevam porque os agentes econômicos 

passam a incorporar uma inflação mais 

alta em seus modelos. “A meta tem 

poder de ancoragem e convergência 

dessas expectativas.” 

 

Além disso, ele ressaltou que o horizonte 

relevante para a política monetária é 

2023 e que o impacto das alterações na 

taxa básica de juros na economia é 

defasado. 

 

Gomes foi indicado para a diretoria de 

organização do sistema financeiro e 

resolução, que tem entre as atribuições 

conduzir a implantação de uma agenda 

de modernização, com destaque para o 

Pix e para o open banking. O posto é 

ocupado atualmente pelo diretor de 

regulação, Otavio Damaso. 

 

Em seu discurso, ele avaliou que 

“concentração [bancária] não é o mesmo 

que competição” e admitiu que quatro 

grandes bancos dominam o mercado. 

Como justificativa, ele citou o Índice de 

Herfindahl-Hirschman. “O resultado de 

equilíbrio de mercado [no Brasil] é 

semelhante ao de uma economia com 

seis ou sete instituições financeiras 

simétricas competindo”, disse. “É um 

nível moderado de concentração, mas 

não quer dizer que o mercado seja 

competitivo, pode haver barreiras.” 

 

O economista destacou que a 

rentabilidade dos bancos “é maior do 

que em várias economias desenvolvidas, 

mas menor do que em outros países em 

desenvolvimento com perfil semelhante 

ao Brasil”. Sobre a regulação de 

criptoativos, pontuou que ela deve 

seguir princípios de prevenção à 

lavagem de dinheiro, com foco para a 

rastreabilidade dos recursos, e que deve 

haver regulação prudencial. “É preciso 

que haja segmentação para que 

instituições financeiras não tenham 

balanço contaminado por esse tipo de 

ativo.” 

  
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/04/06/cae-aprova-em-
sabatina-novos-nomes-para-cvm-e-
banco-central.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Assembleia da Petrobras deve 
ocorrer no dia 13 de abril, diz 
ministro a site 
 
De acordo com ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, o governo 
está na fase de “definir perfil dos 
indicados” 
 
Por Valor — São Paulo 
06/04/2022 09h08  Atualizado há uma 
hora 

 
A assembleia geral de acionistas da 

Petrobras deve ocorrer na data 

prevista, dia 13 de abril, já com 

novos nomes indicados pela União para 

a presidência da companhia e do 

conselho de administração. A 

informação foi dada pelo ministro 

de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, para o blog da 

jornalista Ana Flor, do G1. 

 

 “Nunca trabalhei com outra ideia. Não 

podemos ficar empurrando a situação”, 

afirmou o ministro ao blog. 

 

Ainda de acordo com Albuquerque, o 

governo está na fase de “definir perfil 

dos indicados”. 

 

Desde a desistência de Adriano Pires à 

indicação para a presidência da 

companhia e de Rodolfo Landim para a 

presidência do conselho, o governo corre 

contra o tempo para indicar novos 

nomes que estejam aptos a serem 

aprovados pela política de conformidade 

da Petrobras. 

 

Com uma semana para a assembleia, 

cogitou-se o adiamento do encontro de 

acionistas ou ao menos retirar da pauta 

a votação dos novos conselheiros. 

 

 
— Foto: Agência Brasil 

 

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

cia/2022/04/06/assembleia-da-

petrobras-deve-ocorrer-no-dia-13-com-

novos-nomes-para-presidncia-e-

conselho-diz-site.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

STJ veda exclusão de isenção 
de ICMS do cálculo de IR e 
CSLL 
 
Ministros da 2ª Turma diferenciaram 
situação da retirada do crédito 
presumido da conta 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
06/04/2022 05h00  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Mauro Campbell Marques: não significa 

ingresso de receita nova, como acontece 

nos casos de concessão de crédito 

presumido — Foto: Divulgação 

 

A 2ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) barrou pedido de um 

contribuinte que tentava excluir da base 

de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) 

e da CSLL os valores que deixou de 

repassar ao Estado - a título de ICMS - 

por conta de isenções fiscais. A situação, 

segundo os ministros, é diferente da tese 

do crédito presumido do imposto, já 

analisada de modo favorável às 

empresas. 

 

É a primeira vez que se vê essa 

diferenciação na Corte. Há 

jurisprudência em relação aos créditos 

presumidos de ICMS desde 2017. Os 

ministros entendem que o ganho obtido 

pela empresa com esse incentivo 

específico não pode ser contabilizado 

como lucro. Por esse motivo, não entra 

na conta do IRPJ e da CSLL. 

 

Desde que essa tese foi firmada, segundo 

a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), os contribuintes 

passaram a tentar, na Justiça, que todo e 

qualquer benefício fiscal concedido por 

Estados seja retirado do cálculo dos 

tributos federais. Os procuradores 

chamam de “teses filhotes”. 

 

O caso em análise pela 2ª Turma, na 

sessão de ontem, é um exemplo dessa 

tentativa. Uma empresa do Paraná, que 

atua no setor de bebidas, obteve o direito 

à isenção de ICMS nas vendas de 

produtos da cesta básica para 

consumidores finais. Pedia para que os 

valores não repassados ao Estado 

fossem excluídos da base de cálculo do 

IRPJ e da CSLL. 

 

Após perder no Tribunal Regional 

Federal (TRF) da 4ª Região, em Porto 

Alegre, recorreu ao STJ para tentar 

reverter a decisão (REsp 1968755). 

 

A procuradora Caroline Marinho 

defendeu aos ministros, durante o 

julgamento na 2ª Turma, que o 

contribuinte tentava transformar um 

“benefício estadual” em “benefício 

federal”. “Quer retirar do cálculo algo 

que jamais fez parte. Revela fabricação 

de crédito”, disse. 

 

O relator do caso, ministro Mauro 

Campbell Marques, concordou. 

“Qualquer pessoa que recebe uma 

isenção de qualquer tributo, seja 

municipal, estadual ou federal, 

simplesmente deixa de ser obrigada ao 

pagamento. Não significa ingresso de 

receita nova, como acontece nos casos de 

concessão de crédito presumido”, frisou. 
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Quando a Corte decidiu pela exclusão 

dos créditos presumidos do ICMS da 

base de cálculo, recordou Campbell 

Marques, a fundamentação era de que se 

deveria proteger o pacto federativo. 

Permitir a interferência da União, teria 

efeito sobre o crédito concedido pelo 

Estado - esvaziando o benefício. 

 

Neste outro caso, destacou o ministro, 

ocorreria o inverso. “Se todas as vezes 

que isenção ou redução de base de ICMS 

for concedida pelo Estado, a União 

automaticamente será obrigada a 

reduzir o Imposto de Renda e a CSLL da 

empresa, a lógica se inverte.” 

 

Campbell Marques disse ainda que nas 

reduções e isenções de imposto o 

contribuinte está simplesmente 

deixando de ter uma saída de despesa. 

Tratou como sendo uma “grandeza 

negativa”, enquanto créditos 

presumidos, que, em tese, configuram 

receita, devem ser considerados 

“grandezas positivas”. 

 

O entendimento de Campbell Marques 

foi acompanhado por todos os ministros 

da turma. Eles decidiram devolver o caso 

para nova análise no tribunal de origem. 

O contribuinte afirmou ter havido 

omissão no julgamento da segunda 

instância da Justiça porque os 

desembargadores não se manifestaram 

sobre a aplicação da Lei nº 12.973, de 

2014 - que trata de subvenção de 

investimento. 

 

No mês de março, um contribuinte 

obteve decisão para excluir “ganhos” 

referentes a benefícios fiscais na 1ª 

Turma do STJ. No caso, porém, havia 

contrapartida. A empresa acordou com o 

Estado de Santa Catarina um 

parcelamento de ICMS, com juros 

diferenciados, durante período de 

expansão de suas fábricas (REsp 

1222547). 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/04/06/stj-veda-exclusao-de-
isencao-de-icms-do-calculo-de-ir-e-
csll.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Plano de saúde pode ter 
reajuste de até 18% neste 
ano, o maior em duas décadas 
 
Aumento de custos e maior procura 
após pandemia favorecem aumento, 
dizem analistas. Para Idec, despesas 
estão no patamar pré-Covid e não 
justificam alta 
 
Pollyanna Brêtas e Letícia Lopes 
06/04/2022 - 04:30 / Atualizado em 
06/04/2022 - 08:38 
 

Plano de saúde pode ter o maior 

aumento da história, estimam analistas 

Foto: Agência Brasil 

 

RIO - Depois do reajuste de até 10,89% 

no preço dos medicamentos, os 

consumidores devem se preparar para o 

aumento do plano de saúde, que deverá 

ser anunciado este mês. De acordo com 

especialistas e estudos que medem os 

custos do setor, a correção deste ano 

deve ficar entre 15% e 18,2%, superando 

o recorde de 13,57% de 2016. Se 

confirmado, será o maior reajuste já 

determinado pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), desde que 

passou a regular o setor em 2000. 

  

No ano passado, os planos individuais 

tiveram uma redução de 8,19%, devido à 

diminuição no uso dos serviços médicos 

em 2020, como efeito da pandemia. O 

aumento começa a valer em maio e é 

aplicado no aniversário de contrato do 

cliente. 

 

Em relatório, o banco BTG Pactual 

estimou em 15% a correção. Já o 

Instituto de Estudos da Saúde 

Suplementar (IESS), que considera a 

variação dos custos médico-hospitalares 

para um conjunto de 704,9 mil 

beneficiários de planos individuais, 

calcula a alta em 18,2%. A Associação 

Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) 

estima um reajuste de 16,3%. 

 

— O setor registra um aumento de custos 

no período. Observamos um novo 

padrão de utilização dos serviços após a 

pandemia. A alta nos preços dos 

medicamentos, em dois anos, chega a 

quase 24%, o que é significativo para as 

operadoras — afirma Marcos Novais, 

superintendente executivo da Abramge, 

acrescentando que os custos de material 

descartável e equipamentos importados 

também têm impacto significativo para 

os planos de saúde. 

 

Procedimentos eletivos 
 
Segundo o IESS, até fevereiro de 2021, a 

variação de custos estava negativa em 

1,7%, “refletindo a opção dos 

beneficiários em adiarem 

procedimentos e consultas devido à 

pandemia”. No segundo trimestre de 

2021, houve aumento da despesa per 

capita para serviços ambulatoriais 

(23,3%), exames (20,8%) e internação 

(20,0%). 

 

A Federação Nacional de Saúde 

Suplementar (FenaSaúde) diz que, além 

da alta da inflação, aumento das 

ocorrências e forte retomada dos 

procedimentos eletivos, são esperados 

ainda os impactos de tratamentos da 

Covid longa, que, segundo a OMS, atinge 

10% a 20% dos que contraíram a doença, 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-reajuste-de-ate-1089-dos-medicamentos-comeca-valer-nesta-sexta-veja-como-economizar-25457787
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-reajuste-de-ate-1089-dos-medicamentos-comeca-valer-nesta-sexta-veja-como-economizar-25457787
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o que corresponde até seis milhões de 

pessoas no Brasil. 

 

Para a coordenadora do programa de 

Saúde do Instituto de Defesa do 

Consumidor (Idec), Ana Carolina 

Navarrete, as projeções do mercado não 

refletem dados de utilização dos planos 

de saúde pelos usuários, a chamada 

sinistralidade (percentual que 

representa o custo de prestação de 

assistência sobre o total arrecadado), 

medida pela própria ANS. 

 

Em junho de 2021, a agência publicou 

um estudo que mostrou que a 

sinistralidade do primeiro trimestre de 

2021 permaneceu inferior ao observado 

no mesmo período de 2019, de 75% a 

77%. O índice aumentou no segundo 

trimestre, chegando a 82%, mas ainda 

em patamar similar ao período pré-

pandemia, também de 82%. 

 

— Os percentuais projetados não fazem 

sentido, não condizem com a realidade e 

contradizem as informações divulgadas 

pela própria ANS. A variação de 

despesas médicas aumentou, mas não 

atingiu patamares anteriores à 

pandemia. O reajuste deste ano não 

pode servir para recuperar a redução 

que houve no ano passado. É preciso 

analisar o comportamento dos custos e 

fazer a projeção — afirma Ana Carolina, 

do Idec. 

 

A ANS informou que o percentual 

máximo de reajuste se baseia 

principalmente na variação das despesas 

assistenciais nos dois anos anteriores à 

divulgação do índice. Os dados são 

enviados à ANS pelas próprias 

operadoras. Segundo a agência, “não há 

uma data definida para divulgação do 

índice”. 

 

Mais clientes 

 
Em um ano, houve crescimento de 1,459 

milhão no número de beneficiários dos 

planos de saúde — 3,06% maior que em 

fevereiro de 2021. Hoje, são 49 milhões 

de usuários. Mas somente 8,9 milhões 

são de planos individuais, menos de 

20%; o restante são empresariais, os 

mais numerosos (40 milhões), ou por 

adesão. 

 

Nos empresariais e coletivos por adesão, 

o reajuste é negociado livremente, sem 

obedecer o teto fixado pela ANS. Novais, 

da Abramge, diz que o reajuste desses 

contratos deve ser maior este ano: 

 

— Os reajustes de planos coletivos 

foram, em média, entre 4% e 5% no ano 

passado. Agora, a média dos planos 

coletivos, com base em dados de 

novembro de 2021, está em 7%, segundo 

cálculo feito pela Abramge. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/pl
ano-de-saude-pode-ter-reajuste-de-ate-
18-neste-ano-maior-em-duas-decadas-
1-25464188  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Ministro Albuquerque diz que 
presidente da Petrobras 
ainda não foi escolhido e 
descarta adiamento de 
assembleia 
 
Encontro de acionistas está marcado 
para dia 13 de abril. Adriano Pires e 
Rodolfo Landim, que chegou a ser 
indicado para presidência do Conselho 
da estatal, desistiram 
 
Manoel Ventura 
06/04/2022 - 09:17 / Atualizado em 
06/04/2022 - 10:07 
 

Bento Albuquerque, ministro de Minas e 

Energia Foto: Adriano Machado / 

Reuters 

 

BRASÍLIA — O ministro de Minas e 

Energia, Bento Albuquerque, disse ao 

GLOBO que o governo não trabalha com 

a possibilidade de adiamento da 

assembleia de acionistas da 

Petrobras marcada para o dia 13 com o 

objetivo de votar os novos nomes para a 

presidência e para o Conselho de 

Administração da empresa. 

 

Albuquerque afirmou que a assembleia 

deve ocorrer com os nomes já indicados 

pelo governo do presidente Jair 

Bolsonaro. O governo tem a maioria dos 

votos na assembleia, cuja realização é 

uma exigência legal. Portanto, é um ato 

protocolar, mas que precisa ser seguido. 

 

— Trabalhamos com o dia 13 de abril. 

Divulgaremos quando tivermos os 

nomes — disse o ministro, completando 

que esses nomes ainda não foram 

escolhidos. 

 

Depois da desistência do consultor 

Adriano Pires para o comando da 

empresa e de Rodolfo Landim para o 

Conselho de Administração, ambos por 

conflitos de interesses, o governo iniciou 

uma busca pelos novos nomes. 

 

Irritação de Bolsonaro 

 

Com a indefinição, integrantes do 

governo chegaram a discutir a opção de 

adiar a eleição dos novos representantes 

do Conselho de Administração da 

companhia, embora o próprio 

presidente Jair Bolsonaro resista a essa 

ideia. 

 

Bolsonaro está irritado com o impasse e 

com a dificuldade de emplacar um nome 

para a presidência da estatal. 

 

Outros fatores também pesam para 

manter a data da assembleia. O mais 

importante deles é que o prazo de 

convocação de uma assembleia 

extraordinária é de 30 dias. Portanto, a 

crise seria prolongada por mais um mês, 

mesmo que já se tenham nomes 

definidos. 

 

O governo pode legalmente indicar 

nomes para o Conselho — e, portanto, 

para a presidência da empresa — até a 

véspera da assembleia. A aprovação dos 

nomes no Comitê de Pessoas pode ser 

feita após a análise do encontro de 

acionistas. Com isso, o governo ainda 

trabalha com o dia 13 de abril para 

confirmar os nomes para a estatal e 

https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-sem-novas-indicacoes-governo-avalia-adiar-votacao-do-conselho-25464171
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-sem-novas-indicacoes-governo-avalia-adiar-votacao-do-conselho-25464171
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-sem-novas-indicacoes-governo-avalia-adiar-votacao-do-conselho-25464171
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/adriano-pires-desiste-formalmente-de-assumir-petrobras-veja-integra-da-carta-ao-governo-25461920
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/adriano-pires-desiste-formalmente-de-assumir-petrobras-veja-integra-da-carta-ao-governo-25461920
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espera que até os nomes sejam 

indicados. 

 

O dia de ontem foi de indefinições em 

torno do nome, mesmo depois de 

Bolsonaro se reunir com o ministro de 

Minas e Energia. A indicação de Caio 

Paes de Andrade, assessor de Paulo 

Guedes e nome mais forte até agora para 

o cargo, ganhou a oposição do 

presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-

AL), de acordo com fontes do governo. 

 

Andrade não é especialista no setor de 

óleo e gás e nem tem experiência no 

assunto. Hoje, ele é secretário especial 

de Desburocratização, Gestão de 

Governo Digital do Ministério da 

Economia. 

 

Albuquerque chegou a convidar o ex-

presidente da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP) Décio Oddone para o 

cargo de presidente, mas ele recusou, de 

acordo com interlocutores do governo. 

 

Há uma série de dificuldades para 

definir um nome, especialmente a 

instabilidade causada pela proximidade 

do período eleitoral e a forma como 

Bolsonaro vem tratando os presidentes 

da empresa. O presidente já demitiu dois 

chefes da Petrobras por insatisfação. 

 

Por isso, diversos executivos do setor 

dizem que será difícil encontrar um 

nome do setor privado que tome assumir 

a Petrobras. Assim, uma corrente no 

governo defende que nomes que já 

façam parte do Conselho de 

Administração ou que já estejam na 

companhia sejam convidados para os 

cargos. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/ministro-albuquerque-diz-que-
presidente-da-petrobras-ainda-nao-foi-
escolhido-descarta-adiamento-de-
assembleia-25464364  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

CCJ do Senado cancela 
reunião sem votar reforma 
tributária 
 
Projeto que flexibiliza porte e posse de 
armas de fogos estava na pauta 

 
Daniel Weterman, O Estado de S.Paulo 
06 de abril de 2022 | 11h38 

 
BRASÍLIA - A Comissão de 

Constituição e Justiça 

(CCJ) do Senado cancelou a reunião 

desta quarta-feira, 6, sem votar 

a reforma tributária, que estava na 

pauta do colegiado. O presidente da 

comissão, Davi Alcolumbre (DEM-

AP), informou que não havia quórum 

suficiente para a deliberação. 

 

Além da reforma tributária, o projeto 

que flexibiliza porte e posse de armas de 

fogos estava na pauta e também atraiu 

resistências. 

 

Plenário do Senado; CCJ 

cancelou reunião sem votar reforma 

tributária Foto: Dida Sampaio/Estadão 

 

A cúpula do Senado ainda tentava um 

acordo para votar a reforma na CCJ, mas 

resistências de grandes bancadas, 

principalmente do MDB, a maior da 

Casa, e do setor de serviços impediram 

um entendimento.  

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,senado-reforma-
tributaria,70004030938  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Sindicato dos servidores do 
BC diz que greve poderá 
afetar atividades 
preparatórias para Copom 
 
Iniciada na semana passada, greve dos 
servidores busca reestruturação de 
carreira e tem prazo indeterminado 

 
Thaís Barcellos, O Estado de S.Paulo 
06 de abril de 2022 | 08h37 

 
BRASÍLIA - O Sindicato Nacional 

dos Funcionários do Banco 

Central (Sinal) subiu ainda mais o 

tom em relação aos serviços e funções do 

órgão que podem ser afetadas pela greve 

dos servidores. Em nota divulgada nesta 

quarta-feira, 6, o Sinal afirmou que a 

greve continua por tempo 

indeterminado e que poderá afetar as 

atividades preparatórias para o Comitê 

de Política Monetária (Copom) e 

para o Comitê de Estabilidade 

Financeira (Comef), além de poder 

“afetar ainda mais” a divulgação do 

Boletim Focus e de diversas taxas 

financeiras, como a ptax. 

 

Na avaliação do Sinal, os relatórios e 

análises preparatórias para o Copom e 

para o Comef não são atividades 

essenciais, seguindo o parâmetro da lei 

da greve. Na terça, em resposta ao 

questionamento da reportagem, 

o Banco Central (BC) disse que o 

Boletim Focus, os indicadores 

selecionados e as notas estatísticas, 

como de crédito, só serão publicados 

após o fim do movimento, mas afirmou 

que “a produção das apresentações de 

conjuntura para o Copom é atividade 

essencial e, portanto, será realizada 

durante a greve”. 

 

Sede do Banco Central; sindicato dos 

servidores diz que greve poderá afetar 

atividades preparatórias para Copom 

Foto: Dida Sampaio/Estadão 

 

Segundo afirmou o presidente do Sinal, 

Fábio Faiad, ao Estadão/Broadcast, a 

negociação da lista de serviços essenciais 

ainda continua. O sindicato ainda 

reforçou que os servidores não vão 

interromper o Pix, mas que o serviço 

pode ser afetado parcialmente pelo 

monitoramento e manutenção precários 

durante a greve. 

 

“A greve poderá interromper 

parcialmente a distribuição de moedas e 

cédulas. E poderá interromper, parcial 

ou totalmente, a divulgação do boletim 

Focus e de diversas Taxas, as atividades 

prévias de preparação do Comef e do 

Copom, o atendimento ao público, 

reuniões e eventos com o sistema 

financeiro e outras atividades”, disse, em 

nota. 

 

“As atividades que forem colocadas em 

contingência terão ampliação de risco 

operacional e podem sofrer interrupções 

parciais por conta de problemas 

derivados disso, haja vista a precária 

manutenção e o insuficiente 

monitoramento causados pelo regime de 

contingência: mesas de operações, 

sistema do PIX etc”, completou. 

 

A greve dos servidores do BC foi iniciada 

na última sexta-feira (1º) e tem prazo 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
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indeterminado, em busca de 

reestruturação de carreira e 

recomposição salarial de 26,3%. A 

expectativa é de adesão de 60% dos 

servidores, cerca de 725 dos 

comissionados já deixaram seus cargos, 

conforme o Sinal.  Um analista do Banco 

Central recebe, em média, R$ 26,2 mil 

mensalmente. 

 

O sindicato tem feito assembleias 

regulares para definir os rumos do 

movimento. Ontem, houve a presença de 

1.270 servidores, segundo o Sinal, de um 

total de 3.500 na ativa, em que 90% 

votaram pela continuidade da 

paralisação. Na sexta-feira (8), deve 

ocorrer outra reunião. 

 

A assembleia ocorreu após o encontro 

entre o Sinal e o secretário de Gestão de 

Pessoas do Ministério da Economia, 

Leonardo Sultani. Segundo o presidente 

do Sinal, Fábio Faiad, o governo não 

apresentou qualquer proposta oficial 

para a reestruturação da carreira e para 

aumentar os salários. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,servidores-banco-central-
greve,70004030787  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Bolsonaro joga desgaste com 
indicações na Petrobras para 
ministro de Minas e Energia 
 
Bento Albuquerque irrita presidente e 
amplia divergências com Economia 
Casa Civil 
 
5.abr.2022 às 23h15 

BRASÍLIA 

 

O clima entre Jair Bolsonaro (PL) e o 

ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, azedou nesta terça-feira 

(5). O presidente responsabilizou Bento 

não somente pela malsucedida 

indicação de Adriano Pires para a 

presidência da Petrobras, mas também 

pela proposta de adiamento da 

assembleia que mudará a diretoria da 

empresa daqui uma semana. 

 

Segundo auxiliares palacianos, o chefe 

do Executivo está bastante irritado com 

o imbróglio envolvendo a Petrobras, e o 

desgaste está sendo atribuído 

principalmente ao ministro. 

 

A avaliação é a de que houve 

açodamento ao apresentar um nome 

que, pouco depois, não se sustentou. 

Agora, a palavra de ordem no Planalto é 

discrição quanto aos próximos 

indicados. 

 
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro 

de Minas e Energia, Bento Albquerque, 

durante cerimônia no Palácio da 

Alvorada, em Brasília - Adriano 

Machado - 17.mar.2022/Reuters 

 

O adiamento da assembleia ainda é 

considerado uma opção no governo. 

Mas, por essa proposta, o general Silva e 

Luna, demitido por Bolsonaro, 

continuaria no cargo por tempo 

indefinido, até a aprovação dos novos 

nomes. 

 

Adriano Pires declinou o convite 

seguindo a decisão de Rodolfo Landim, 

presidente do Flamengo indicado para 

presidir o conselho de administração da 

petroleira. 

 

Diante da dificuldade do ministro em 

encontrar dois nomes para compor a 

diretoria da empresa, uma das propostas 

apresentada foi adiar a assembleia geral 

de acionistas –que irá definir a nova 

composição da diretoria da Petrobras no 

próximo dia 13– e seguir por mais um 

tempo com o general Joaquim Silva e 

Luna no comando. 

 

O Planalto já divulgou que Silva e Luna 

não ficará mais à frente da Petrobras e o 

próprio general se manifestou dizendo-

se traído pela forma como o processo foi 

conduzido. 

 

A saída apresentada por Bento irritou 

ainda mais Bolsonaro. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/bento-albuquerque/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/bento-albuquerque/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/pires-diz-que-nao-quer-assumir-petrobras-e-cria-impasse-para-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/pires-diz-que-nao-quer-assumir-petrobras-e-cria-impasse-para-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/pires-diz-que-nao-quer-assumir-petrobras-e-cria-impasse-para-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/pires-diz-que-nao-quer-assumir-petrobras-e-cria-impasse-para-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/pires-diz-que-nao-quer-assumir-petrobras-e-cria-impasse-para-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-decide-demitir-general-da-petrobras-dizem-aliados-de-silva-e-luna.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/rodolfo-landim-desiste-de-presidir-o-conselho-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/silva-e-luna-deixa-petrobras-dizendo-se-traido-por-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/silva-e-luna-deixa-petrobras-dizendo-se-traido-por-bolsonaro.shtml
http://www.folha.com.br/
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Assessores do Planalto afirmam que o 

presidente soltou até palavrões ao se 

referir ao ministro na última segunda-

feira (4), quando Bento ainda tentava 

buscar uma saída para manter a 

indicação de Adriano Pires. 

 

Bolsonaro avaliou que Bento foi inábil 

politicamente e que caberia a ele barrar 

a indicação de Pires sabendo que ele não 

passaria pelo crivo do comitê de pessoal 

da Petrobras. 

 

Adriano Pires é dono da CBIE (Centro 

Brasileiro de Infraestrutura), 

consultoria que atende empresas que até 

se envolveram em disputas com a 

Petrobras. 

 

Para Bolsonaro, aceitar essa indicação 

seria assumir um risco elevado demais 

durante a campanha pela reeleição. 

 

As comparações com a gestão do PT, que 

segundo o governo aparelhou a empresa 

para malfeitos, seria inevitável e 

indefensável, ainda segundo relatos. 

 

No mercado financeiro, a erosão política 

de Bento dentro do governo é 

considerada tão elevada que 

muitos preferem nem fazer indicações 

para a Petrobras ao ministro. 

 

Sem citar nomes, um desses 

interlocutores disse que um dos 

convidados recusou o convite do 

ministro porque seus indicados já 

seguem sob suspeita no Planalto e que 

essa situação fragilizou demais Bento 

Albuquerque. 

 

Avaliam ainda que o ministro não tem 

mais condições de resistir a possíveis 

intervenções do Planalto na política de 

preços da Petrobras. Por isso, preferem 

ficar fora desse jogo. 

Nesta semana, o ministro da Economia, 

Paulo Guedes, passou a defender seu 

secretário especial Caio Paes de Andrade 

para o comando da Petrobras. 

 

Embora não queria se envolver 

novamente com a indicação de um 

presidente para a Petrobras, Guedes 

defende seu secretário, segundo 

assessores. 

 

No entanto, Caio aparece envolvido em 

um processo judicial em que uma das 

empresas, a Conclusiva 

Empreendimentos e Participações, 

levanta suspeita de que o secretário 

possa ter se valido do cargo para 

vasculhar seus dados financeiros para 

repassá-los a outra companhia que 

pertence a um amigo do ministro Paulo 

Guedes e com quem a Conclusiva trava 

uma batalha jurídica. 

 

Bento se desgastou também com 

Guedes, que não gostou da proposta 

defendida pelo ministro —e que tramita 

no Congresso—, de criar subsídios para 

conter a alta dos combustíveis. 

 

Na ala política, Bento também mede 

forças com o ministro-chefe da Casa 

Civil, Ciro Nogueira (PP-RN), que, para 

agregar o apoio do centrão, quer indicar 

nomes para agências reguladoras 

ligadas ao Ministério de Minas e Energia 

(como ANP e Aneel), estatais elétricas, 

como Itaipu, e a Petrobras. 

 

Partidos do centrão são a base de apoio 

do governo e devem encampar a 

campanha de Bolsonaro pela reeleição. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/bolsonaro-joga-desgaste-
com-indicacoes-na-petrobras-para-
ministro-de-minas-e-
energia.shtml?origin=folha  
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Economia 

Preço da passagem aérea 
dispara em 2022 e deve 
continuar subindo 
 
Em três meses, voos comerciais no 
Brasil ficaram até 62% mais caros 

 
5.abr.2022 às 16h48Atualizado: 
5.abr.2022 às 18h10 
Filipe Andretta 
CURITIBA 
 
O preço médio das passagens aéreas no 

Brasil subiu até 62% de janeiro a março 

deste ano, considerando ida e volta, 

segundo um levantamento da Kayak, 

empresa especializada em busca de 

viagens. A disparada está relacionada 

ao aumento no preço dos combustíveis e 

à maior procura por viagens após 

a flexibilização das restrições impostas 

durante a pandemia. 

 

A Kayak registrou neste primeiro 

trimestre um aumento de pelo menos 

500% nas buscas pelos principais 

destinos domésticos e internacionais. 

 

 
No último dia 1º, a Petrobras anunciou 

um aumento de 18% no principal 

combustível de aviação, o que deve 

elevar ainda mais o preço da passagem 

aérea - Pedro Ladeira/Folhapress - 

6.jul.2015 

As maiores companhias de aviação 

comercial afirmam que o preço das 

passagens é dinâmico e está pressionado 

principalmente pela alta 

do QAV (querosene de aviação), que 

segue a cotação internacional do 

petróleo. No último dia 1º, a Petrobras 

anunciou um aumento de 18% no QAV, 

o que deve elevar ainda mais o preço da 

passagem. 

 

Entre as 20 rotas nacionais mais 

buscadas, os voos para Brasília foram os 

que sofreram o maior reajuste (62%). As 

passagens para a capital federal custam 

em média R$ 1.052 (ida e volta), 

considerando voos com origem em todo 

o país até 31 de dezembro de 2022. 

 

Na sequência do ranking de aumento de 

preços de voos domésticos estão 

Florianópolis (51%), São Paulo (49%), 

Navegantes (49%) e Rio de Janeiro 

(47%). A capital paulista é o destino 

interno mais procurado e as passagens 

custam agora, em média, R$ 1.021 (ida e 

volta). 

 

A passagem nacional com o maior preço 

médio entre os 20 principais destinos é 

Maceió, R$ 1.587, que registrou 

aumento de 36% em relação ao começo 

do ano. 

 

Dentre os 20 principais destinos 

internacionais, Barcelona, na Espanha, 

foi o voo com o maior reajuste (32%). 

Uma passagem para a cidade catalã 

custa em média R$ 4.541 (ida e volta). 

 

Roma foi o destino que mais cresceu em 

buscas, segundo a Kayak. A procura por 

voos para a capital italiana subiu 1.326% 

nos três primeiros meses do ano. 

 

O único voo da lista que ficou mais 

barato foi para San Carlos de Bariloche, 

na Argentina (-3%). O turismo na cidade 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/filipe-andretta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/04/pedido-de-revisao-em-politica-da-petrobras-se-espalha-por-setores-da-economia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/04/sao-paulo-tem-fila-no-agendamento-para-emissao-de-passaporte-na-policia-federal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/04/mascara-deve-ser-usada-com-rigor-na-aglomeracao-diz-secretario-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/04/mascara-deve-ser-usada-com-rigor-na-aglomeracao-diz-secretario-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/gol-latam-e-azul-vao-aumentar-preco-da-passagem-aerea-neste-mes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/gol-latam-e-azul-vao-aumentar-preco-da-passagem-aerea-neste-mes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/04/associacao-de-companhias-aereas-pede-revisao-em-politica-de-precos-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/04/associacao-de-companhias-aereas-pede-revisao-em-politica-de-precos-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/04/associacao-de-companhias-aereas-pede-revisao-em-politica-de-precos-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/04/associacao-de-companhias-aereas-pede-revisao-em-politica-de-precos-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/petrobras-aumenta-preco-do-combustivel-de-aviao-em-mais-de-18.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/petrobras-aumenta-preco-do-combustivel-de-aviao-em-mais-de-18.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/petrobras-aumenta-preco-do-combustivel-de-aviao-em-mais-de-18.shtml
http://www.folha.com.br/
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é muito ligado às estações de esqui, que 

recebem mais visitantes durante o 

inverno. 

 

PREÇO DA PASSAGEM PARA 

FERIADOS DE PÁSCOA E 

TIRADENTES 

 

Em simulações feitas na manhã desta 

terça-feira (5), a reportagem encontrou 

preços amargos para passagens aéreas 

nos feriados nacionais de abril: Sexta-

feira Santa (15) e Tiradentes (21). 

 

Custava R$ 1.569 a viagem mais barata 

da Latam entre Rio de Janeiro e São 

Paulo, com a ida na sexta e volta no 

domingo da Semana Santa. 

 

Para aproveitar o feriado de Tiradentes 

saindo de São Paulo na quinta (21) e 

retornando de Recife no domingo (24), a 

opção mais em conta pela Gol saía por 

R$ 1.707. 

 

O mesmo feriadão prolongado, ida e 

volta, de Brasília a Belo Horizonte, não 

saía por menos de R$ 1.830 pela Azul. 

 

COMPANHIAS AÉREAS 

RECLAMAM DO PREÇO DO 

COMBUSTÍVEL 

 

Em nota, a Azul afirmou que os preços 

variam de acordo com alguns fatores 

importantes, como trecho, sazonalidade, 

compra antecipada, disponibilidade de 

assentos, entre outros. "Além disso, a 

companhia ressalta que a alta do dólar e 

do combustível, algo que vem ocorrendo 

sistematicamente, também são 

elementos que influenciam nos valores 

das passagens." 

 

A Latam declarou que "permanece 

atenta à vulnerabilidade externa em 

função da guerra na Ucrânia, que 

impacta diretamente no preço do 

petróleo e, consequentemente, na alta 

do preço do querosene da aviação (QAV) 

e nos custos da empresa". 

 

Disse também que a empresa precisou 

fazer algumas alterações em voos 

programados para os próximos meses e 

postergar o lançamento de novas rotas. 

"Esse cenário também impacta em 

aumento de preços das passagens e 

serviços adicionais da ordem de 25% a 

30%." 

 

A Gol afirmou que "as cotações atuais, as 

maiores desde 2008, impactam os 

custos das operações de todas as 

companhias aéreas, que têm justamente 

no preço do QAV a variável que mais 

interfere nos preços de passagens 

aéreas." 

 

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

o/2022/04/preco-da-passagem-aerea-

dispara-em-2022-e-deve-continuar-

subindo.shtml?origin=folha  

 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/preco-da-passagem-aerea-dispara-em-2022-e-deve-continuar-subindo.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/preco-da-passagem-aerea-dispara-em-2022-e-deve-continuar-subindo.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/preco-da-passagem-aerea-dispara-em-2022-e-deve-continuar-subindo.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/preco-da-passagem-aerea-dispara-em-2022-e-deve-continuar-subindo.shtml?origin=folha
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Juiz não precisa revisar 
preventiva a cada 90 dias se 
acusado está foragido, diz STJ 
 
6 de abril de 2022, 7h30 
Por Danilo Vital 
 
O juiz da causa não é obrigado a revisar, 

de ofício e a cada 90 dias, a necessidade 

de manter uma prisão preventiva se o 

acusado se encontrar foragido. 

 

Não seria razoável obrigar todos juízos a 

revisar, a cada 90 dias, toda e qualquer 

preventiva, disse ministro Ribeiro 

Dantas 
Emerson Leal 

 

Com esse entendimento, a 5ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso em Habeas 

Corpus ajuizado por um réu por 

capitanear esquema de pirâmide 

financeira com uso de criptomoedas. 

 

Ele teve a prisão preventiva decretada no 

momento do recebimento da denúncia, 

mas depois teve a liberdade provisória 

concedida. O Ministério Público de São 

Paulo conseguiu restabelecer a prisão 

após recurso, mas o réu nunca mais foi 

encontrado. 

 

Ao STJ, a defesa pediu a revogação da 

ordem de custódia e apontou que o juiz 

que a decretou desrespeitou o artigo 316 

do Código de Processo Civil, que obriga 

a revisão, de ofício e a cada 90 dias, dos 

motivos que embasaram a prisão. A 

norma foi introduzida no código pelo 

chamado pacote "anticrime" (Lei 

13.964/2019). 

 

Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, 

a preventiva só deve ser reavaliada 

quando o acusado efetivamente estiver 

preso. Se ele estiver foragido, não é 

lógico que o magistrado reveja a decisão 

à luz de uma demora processual que não 

está implicando cerceamento estatal da 

liberdade do acusado. 

 

Relator no STJ, o ministro Ribeiro 

Dantas apontou que uma interpretação 

literal do artigo 316 do CPP poderia dar 

razão à defesa. O texto diz que a revisão 

deve ser feita a cada 90 dias depois de a 

prisão ser "decretada", não quando 

efetivamente cumprida. 

 

Além disso, a simples existência de um 

mandado de prisão gera 

constrangimento, o qual, por sua vez, 

não pode ter duração indefinida. 

 

No entanto, optou por uma 

interpretação que leva em conta o 

objetivo da lei e não a vontade do 

legislador. E esse objetivo é evitar o 

constrangimento de quem fica preso 

preventivamente, muito maior do que 

sobre quem paira a ameaça de prisão. 

 

"De fato, não seria razoável ou 

proporcional obrigar todos os Juízos 

criminais do país a revisar, de ofício, a 

cada 90 dias, toda e qualquer prisão 

preventiva decretada e não cumprida, 

tendo em vista que, na prática, há réus 

que permanecem foragidos por anos", 

disse. 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-06/juiz-nao-revisar-preventiva-foragido-cada-90-dias-stj#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm
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Ele destacou que não é incomum, no 

Brasil, que alguém acusado de crime não 

compareça a juízo, tenha a prisão 

preventiva decretada, seja citado por 

edital, tenha o processo suspenso e 

permaneça foragido. 

 

"De mais a mais, mesmo que se adote 

interpretação teleológica de viés 

subjetivo — relacionada ao fim da lei, 

tendo em vista suposta vontade ou 

motivação do legislador —, a finalidade 

da norma aqui discutida continuará a se 

referir apenas à evitação do 

constrangimento da efetiva prisão, e não 

ao que decorre de mera ameaça de 

prisão", acrescentou o relator. 

 

A votação na 5ª Turma foi unânime, 

conforme a posição do ministro Ribeiro 

Dantas. 

 

RHC 153.528 

  

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

06/juiz-nao-revisar-preventiva-

foragido-cada-90-dias-stj  

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-abr-06/juiz-nao-revisar-preventiva-foragido-cada-90-dias-stj
https://www.conjur.com.br/2022-abr-06/juiz-nao-revisar-preventiva-foragido-cada-90-dias-stj
https://www.conjur.com.br/2022-abr-06/juiz-nao-revisar-preventiva-foragido-cada-90-dias-stj


23 

 

 

TST afasta prescrição 
intercorrente em sentença 
anterior à reforma trabalhista 
 
6 de abril de 2022, 9h49 
 
A 3ª Turma do Tribunal Superior 

afastou a prescrição intercorrente no 

processo de execução dos valores 

devidos a uma operadora de caixa de São 

Paulo. Na prática, significa que ela não 

perdeu o direito de exigir, judicialmente, 

os créditos salariais que lhe são devidos 

pela ex-empregadora. 

 

ReproduçãoTST afasta prescrição 

intercorrente em sentença anterior à 

reforma trabalhista 

 

Segundo o colegiado, a prescrição 

intercorrente não pode ser aplicada ao 

processo quando a decisão a ser 

executada (título judicial executivo) seja 

anterior à entrada em vigor da reforma 

trabalhista (Lei 13.467/2017), que 

permite a aplicação dessa modalidade ao 

processo do trabalho. 

 

A prescrição é a perda do direito de ação, 

em razão do decurso do tempo. Na 

prescrição intercorrente, essa perda 

decorre da inércia de uma das partes 

durante um determinado tempo no 

curso de um procedimento. De acordo 

com o artigo 11-A da CLT, introduzido 

pela reforma trabalhista, a ação poderá 

ser extinta se o autor da ação ou credor 

dos valores deixar de cumprir 

determinação judicial, sem qualquer 

motivo ou justificativa, por mais de dois 

anos. 

 

No caso julgado pela 3ª Turma, a 

trabalhadora ajuizou a ação em 2008, 

contra a Nascal Comércio e 

Empreendimentos, relativas ao contrato 

de trabalho mantido entre agosto de 

2005 e novembro de 2007. Em abril de 

2010, foi firmado acordo na 30ª Vara do 

Trabalho de São Paulo, mas a empresa 

não quitou toda a dívida com a 

operadora de caixa.  

 

Na sequência, a trabalhadora solicitou a 

penhora de bens da empresa para o 

pagamento dos créditos devidos. 

Contudo, apesar das recorrentes 

requisições de informações sobre a 

devedora nos órgãos oficiais, a Vara do 

Trabalho não teve sucesso na tentativa 

de executar a dívida. 

 

Em maio de 2018, a operadora foi 

intimada para indicar meios para 

prosseguir a execução no prazo de dois 

anos, sob pena de incidir a prescrição 

intercorrente no processo. Como ela não 

se manifestou no prazo determinado, a 

juíza declarou extinta a execução em 

fevereiro de 2021. 

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região manteve a decisão, por 

interpretar que o fato de a intimação ter 

ocorrido após a entrada em vigor da 

reforma trabalhista autorizava a 

aplicação da prescrição intercorrente.  

 

O presidente da 3ª Turma, ministro 

Mauricio Godinho Delgado, relator do 

recurso de revista da trabalhadora, 



24 

 

lembrou que, até a alteração promovida 

pela reforma, a jurisprudência 

predominante do TST era de que a 

prescrição intercorrente é inaplicável na 

Justiça do Trabalho (Súmula 114).  

 

Com a entrada em vigor da Reforma 

Trabalhista, o TST editou a Instrução 

Normativa 41/2018 do TST, que dispõe 

sobre a aplicação das modificações 

processuais introduzidas pela Lei 

13.467/2017 e estabelece, no artigo 2º, 

que o fluxo da prescrição intercorrente 

se conta a partir do descumprimento da 

determinação judicial, desde que isso 

ocorra após 11/11/2017, data de início de 

vigência da lei. 

 

A conclusão do ministro Godinho é que, 

no caso em exame, a regra da prescrição 

intercorrente não pode ser aplicada 

porque a pretensão executória se refere 

a título judicial constituído em período 

anterior à entrada em vigor da Lei 

13.467/2017, ainda que a intimação 

tenha ocorrido após o início da validade 

da lei. 

 

“Não se pode tributar à parte os efeitos 

de uma morosidade a que a lei busca 

fornecer instrumentos para seu eficaz e 

oficial combate”, concluiu. Por 

unanimidade, a Turma afastou a 

prescrição intercorrente e determinou o 

retorno dos autos à Vara do Trabalho, 

para que prossiga a execução. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do TST. 

 

RR-71600-34.2008.5.02.0030 

  
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
06/tst-afasta-prescricao-intercorrente-
sentenca-anterior-reforma  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.tst.jus.br/web/guest/sumulas
https://www.conjur.com.br/2022-abr-06/tst-afasta-prescricao-intercorrente-sentenca-anterior-reforma
https://www.conjur.com.br/2022-abr-06/tst-afasta-prescricao-intercorrente-sentenca-anterior-reforma
https://www.conjur.com.br/2022-abr-06/tst-afasta-prescricao-intercorrente-sentenca-anterior-reforma
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Defensoria Estadual não tem 
legitimidade para questionar 
acordo na Justiça do Trabalho 
 
6 de abril de 2022, 8h38 
 
A Subseção II Especializada em 

Dissídios Individuais (SDI-2) do 

Tribunal Superior do Trabalho decidiu 

que a Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas não tem legitimidade para 

ajuizar ação rescisória contra acordo 

homologado na Justiça do Trabalho em 

processo movido pelo Ministério Público 

do Trabalho. 

 

gajusDefensoria Estadual não pode 

questionar acordo na Justiça do 

Trabalho 

 

Com isso, cassou liminar concedida pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª 

Região que determinava a reintegração 

de empregados da Fundação Televisão e 

Rádio Cultura do Amazonas (Funtec). 

 

Na ação civil pública originária, ajuizada 

em 2004, o MPT questionava a 

contratação de trabalhadores sem 

concurso pela Funtec e pedia a nulidade 

de todos os contratos firmados a partir 

da Constituição Federal de 1988, além 

da condenação por dano moral coletivo. 

Em 2008, chegou-se a acordo, que foi 

homologado pelo juízo. 

O Núcleo de Direitos Coletivos da 

Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas ajuizou, então, ação 

rescisória pedindo, liminarmente, a 

anulação da sentença homologatória da 

3ª Vara do Trabalho de Manaus e de 

todos os atos praticados na ação civil 

pública e a suspensão da execução do 

acordo, a readmissão imediata dos 

empregados desligados da Funtec. 

 

A ação rescisória foi julgada procedente 

pelo TRT, que desconstituiu o termo de 

acordo e deferiu liminar para a 

reintegração dos empregados. O MPT e 

o Estado do Amazonas, então, 

recorreram ao TST. 

 

O relator do recurso, ministro Dezena da 

Silva, explicou que a atuação da 

Defensoria, no caso, deve ser analisada 

pelo prisma da legitimidade para a 

causa, ou seja, é preciso saber se o órgão 

está autorizada por lei a postular, em 

nome próprio, a defesa de direito alheio. 

  

Ele explicou que, de acordo com a Lei 

Complementar 80/1994, as Defensorias 

Públicas estaduais só podem atuar nos 

graus de jurisdição e instâncias 

administrativas dos estados e, por isso, 

só estão autorizadas a atuar na Justiça 

do Trabalho na condição de 

representantes processuais da 

Defensoria Pública da União, por meio 

de convênios firmados especificamente 

para essa finalidade. 

 

“No caso, a Defensoria não possui 

legitimação para atuar, seja porque sua 

atuação não se dá no âmbito da 

jurisdição estadual, seja porque não há 

registro de convênio com a Defensoria 

Pública da União a autorizá-la a atuar na 

Justiça do Trabalho”, afirmou. Por 

unanimidade, a SDI-2 extinguiu o 

processo sem julgamento de mérito, 

cassando a liminar concedida pelo 
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TRT. Com informações da assessoria de 

imprensa do TST. 

 

RO-371-84.2010.5.11.0000 

 
https://www.conjur.com.br/2022-abr-
06/defensoria-estadual-nao-
questionar-acordo-justica-trabalho  
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STJ mantém absolvição de 
homem acusado de 
influenciar e coagir jurados 
 
Apesar da ciência do MP acerca da 
suspeita da violação da imparcialidade 
do conselho de sentença em momento 
anterior ao julgamento, o fato não foi 
arguido na sessão plenária. 
 
terça-feira, 5 de abril de 2022 
 
A 6ª turma do STJ confirmou 

decisão do Tribunal do Júri que 

absolveu homem acusado 

de influenciar e coagir conselho de 

sentença responsável por seu 

julgamento. O colegiado concluiu que 

houve preclusão do direito para 

nulidade da sentença.  

 

 
STJ mantém absolvição de homem 

acusado de coagir conselho de 

sentença. (Imagem: Freepik) 

 

O MP do Estado de Minas Gerais, por 

suspeita de violação à imparcialidade 

conselho de sentença, pleiteou a 

nulidade de julgamento do Tribunal do 

Júri que absolveu um homem acusado 

de homicídio. O órgão alegou que 

familiares e advogados do acusado 

teriam procurado os jurados com a 

finalidade de influenciá-los e coagi-los 

na decisão do Júri.  

 

Preclusão 

Ao analisar o caso, o ministro Olindo 

Menezes asseverou que o MP recebeu a 

suspeita da violação da imparcialidade 

do conselho de sentença em momento 

anterior ao julgamento, motivo pelo 

qual poderia ter sido alegado pelo órgão 

durante a sessão plenária e constado em 

ata, o que não ocorreu. 

 

"A suposta violação da imparcialidade 

do conselho de sentença, decorrente da 

coação e intimidação exercida pelo 

acusado, seus familiares e por 

advogados sobre os jurados não foi 

arguida pelo MP na sessão de 

julgamento." 

 

Nesse sentido, o relator entendeu pela 

preclusão do direito e negou o pedido 

Ministério Público. O colegiado, de 

forma unânime, acompanhou o voto do 

relator. 

 

 Processo: 1.961.167 

 

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

tes/363239/stj-mantem-absolvicao-

de-homem-acusado-de-influenciar-

e-coagir-jurados  

 
Retorne ao índice 

  

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=resp+1961167&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO
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https://www.migalhas.com.br/quentes/363239/stj-mantem-absolvicao-de-homem-acusado-de-influenciar-e-coagir-jurados
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CCJ do Senado aprova três 
indicados ao CNJ; veja os 
nomes 
 
O advogado Marcello Terto e Silva foi 
indicado para o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) em vaga da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
 
quarta-feira, 6 de abril de 2022 
 
A CCJ do Senado aprovou pareceres 

favoráveis à indicação de dois 

advogados e de um juiz para o 

CNJ. Todos os três receberam os votos 

de 24 senadores. Nas três votações, 

houve uma abstenção.  

 

 
CCJ acata três indicações ao CNJ, que 

agora seguem para o 

Plenário.(Imagem: Gil 

Ferreira/Agência CNJ) 

 

Os nomes serão submetidos agora à 

análise do Plenário do Senado, como 

parte do esforço concentrado que está 

sendo realizado ao longo da semana.  

 

O advogado Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues deve ser 

reconduzido ao CNJ. Ele foi indicado na 

vaga do Conselho Federal da OAB. O 

senador Vanderlan Cardoso foi o relator 

da indicação (OFS 2/22). 

Outro indicado pela vaga da OAB é o 

advogado Marcello Terto e Silva, 

conselheiro Federal por Goiás. Ele é ex-

presidente da ANAPE - Associação 

Nacional dos Procuradores dos 

Estados e do Distrito Federal, A 

relatoria de sua 

indicação (OFS 1/22) ficou a cargo do 

senador Sérgio Petecão. 

 

Já o juiz trabalhista Giovanni Olsson 

almeja uma vaga destinada ao Tribunal 

Superior do Trabalho (OFS 3/2022). 

Sua indicação teve como relator o 

senador Marcelo Castro. 

 

Justiça para todos 

 

Na fase de debates dessas indicações, o 

senador Rogério Carvalho destacou a 

importância do Conselho Nacional de 

Justiça para o país e o consequente 

compromisso dos indicados com a 

missão constitucional do órgão. O 

senador lembrou algumas questões que 

merecem atenção do conselho, como o 

excesso de presos provisórios no Brasil, 

o abuso de poder das autoridades e o 

papel correcional dos integrantes do 

Judiciário.  

 

Rogério Carvalho defendeu ainda a 

criação de mecanismos para que a 

justiça chegue a todos os brasileiros e 

chamou atenção para o fato de que o 

CNJ existe para defender os interesses 

da sociedade e das instituições, e não 

interesses individuais e 

corporativistas.   

 

O senador Marcos Rogério, por sua vez, 

disse que o papel do CNJ não é 

discutir mérito de decisão judicial. Ele 

afirmou que está em curso no Brasil 

uma associação entre quem acusa e 

quem julga que torna a paridade de 

armas distante do ideal de justiça. 

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152075
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152074
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152104
https://www.migalhas.com.br/
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"Quem está no conselho não pode julgar 

o mérito, mas esses aspectos e nuances 

têm que ser observados; por isso, queria 

lançar luz sobre essa questão. Se não 

pode entrar no mérito da decisão 

judicial em si, como essa decisão se deu 

é campo de um olhar mais atento dos 

nossos conselhos". 

 

Perfis 

 

 Marcello Terto e 

Silva: nasceu em 1975, em 

Teresina/PI. Advogado, formou-

se em direito em 1999 pelo 

Centro Universitário de Brasília 

(UniCeub) e é especializado em 

direito público e processo civil. 

Já atuou em escritórios 

particulares e na Procuradoria 

Geral do Estado de Goiás. 

 Marcos Vinícius Jardim 

Rodrigues: nasceu em Rio 

Branco/AC e tem 46 anos. 

Formou-se em direito em 1999 

pela Universidade Federal do 

Acre (UFAC) e concluiu sua 

especialização em direito 

público pela Faculdade 

Integrada de Pernambuco 

(Facipe) em 2005. Ele é 

conselheiro do CNJ desde 2019 e 

já exerceu vários cargos na OAB. 

 Giovanni Olsson: nasceu em 

Livramento/RS, em 1971. Em 

1996, formou-se em direito pela 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). É 

mestre e doutor. Entrou para a 

magistratura em 1996 e 

atualmente é juiz do Tribunal 

Regional do Trabalho (TRT) em 

Chapecó/SC. 

 

Processos disciplinares 

 

Criado em 2004, o Conselho Nacional 

de Justiça tem entre suas funções zelar 

pela autonomia do Poder Judiciário e 

pelo cumprimento do Estatuto da 

Magistratura; julgar processos 

disciplinares; e receber petições 

eletrônicas e representações, de 

qualquer cidadão, contra integrantes ou 

órgãos do Judiciário, inclusive contra 

seus serviços auxiliares.  

 

Conforme o art. 103-B da Constituição, 

o CNJ é composto de 15 membros com 

mandato de dois anos, admitida uma 

recondução. O Conselho é presidido 

pelo presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), que atualmente é o 

ministro Luiz Fux.  

 

Cabe ao Senado aprovar, por voto 

secreto e após arguição pública os 

integrantes do colegiado. Para isso, é 

necessária a escolha pela maioria 

absoluta dos senadores.  

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/363269/ccj-do-senado-aprova-tres-
indicados-ao-cnj-veja-os-nomes  
 
Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/363269/ccj-do-senado-aprova-tres-indicados-ao-cnj-veja-os-nomes
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Justiça tranca ação penal 
contra advogados da 
Operação E$quema S 
 
Juiz do RJ também anulou a 
colaboração premiada do ex-presidente 
da Fecomércio do Rio, Orlando Diniz, 
com o MPF. 
 
quarta-feira, 6 de abril de 2022 
 
O juiz de Direito Marcelo Rubioli, da 1ª 

vara Criminal Especializada do RJ, 

extinguiu ação penal contra advogados 

investigados na Operação E$quema S 

por não visualizar provas dos crimes. O 

magistrado também anulou a 

colaboração premiada do ex-presidente 

da Fecomércio do Rio, Orlando Diniz, 

com o MPF. O caso foi um dos últimos 

desdobramentos da Lava Jato 

fluminense antes do fim da força-tarefa. 

 

Na sentença de 291 páginas, o juiz 

pontuou: "o que se depreende de todo o 

processado até a presente data é que a 

investigação penal e decisões até então 

prolatadas têm o nítido intuito de 

criminalizar o exercício da advocacia". 

 

 
O ex-presidente da Fecomércio, Sesc e 

Senac, Orlando Diniz.(Imagem: 

Reginaldo Pimenta/Raw 

Image/Folhapress) 

 

Entenda 

 

Em setembro de 2020, a força-tarefa da 

Lava Jato cumpriu mandados de busca 

e apreensão contra escritórios de 

advocacia. Muito embora tenham 

prestados serviços jurídicos, eram 

suspeitos de serem usados para desviar 

dinheiro do Sistema S do Rio de Janeiro 

entre os anos de 2012 e 2018. O Sistema 

é composto pela Fecomércio/RJ - 

Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado do Rio, 

Sesc e Senac. 

 

Na época, a ordem dos mandados foi 

expedida pelo juiz Federal Marcelo 

Bretas, da 7ª vara Federal Criminal do 

Rio de Janeiro. 

 

As buscas foram fruto da tumultuada 

delação do empresário Orlando Diniz 

com o MPF, que comandava as 

entidades. 

 

Na sentença proferida nesta segunda-

feira, 4, o juiz Marcello Rubioli 

destacou que "de tudo o que dos autos 

consta não se apurou mais que a 

narrativa de uma associação de 

advogados que tutelavam as 

estratégias jurídicas de pretensão do 

então Presidente do SESC/SENAC-RJ". 

 

Ao determinar a extinção da ação, o 

magistrado ressaltou ainda "que urge 

reconhecer que, após tantos anos de 

colaboração espúria, investigação e 

medidas reconhecidas como ilegais, a 

irrazoabilidade no prazo da presente 

investigação." 

 

 Processo: 213990.37.2021.8.19.

0001 

 

Leia a íntegra da decisão. 

 
 
 
 

https://www.migalhas.com.br/quentes/333058/lava-jato-faz-busca-e-apreensao-em-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/333058/lava-jato-faz-busca-e-apreensao-em-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/333058/lava-jato-faz-busca-e-apreensao-em-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/333058/lava-jato-faz-busca-e-apreensao-em-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/4/D44B22DD252739_sentenca-esquemas.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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https://www.migalhas.com.br/quentes
/363267/justica-tranca-acao-penal-
contra-advogados-da-operacao-e-
quema-s  
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1ª Turma do STF decide por 
unanimidade não extraditar 
refugiado turco 
 
Moraes diz ter ‘certeza’ de que não há 
possibilidade de um julgamento isento 
na Turquia caso Sagar fosse extraditado 
 
FELIPE BETIM 
SÃO PAULO 
05/04/2022 18:51Atualizado em 
05/04/2022 às 19:21 
 

Ministro Alexandre de Moraes durante 

sessão da 1ª turma do STF. Foto: Nelson 

Jr./SCO/STF 

 

A 1ª Turma do Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidiu por unanimidade 

nesta terça-feira (5/4) não extraditar o 

refugiado turco Yakup Sagar, de 54 anos. 

O empresário pertence ao Hizmet, 

organização muçulmana de um ex-

aliado do presidente Recep Tayyip 

Erdogan e que passou a ser considerada 

terrorista pela Turquia. 

 

Sagar chegou ao Brasil com sua esposa e 

sua filha em 2016 e possui uma 

confecção de roupas no bairro do Brás, 

em São Paulo. O advogado de defesa, 

Beto Vasconcelos, além da Defensoria 

Pública e da organização de direitos 

humanos Conectas, argumentaram que 

o caso era de perseguição política. 

Extraditar Sagar significaria, nas 

palavras de Vasconcelos, submetê-lo a 

um tribunal de exceção. 

 

O relator Alexandre de Moraes entendeu 

desta mesma forma e votou para 

indeferir o pedido (EXT 1.693) do 

Governo da Turquia. Ele foi seguido por 

todos os outros colegas da 1ª Turma: 

Luís Roberto Barroso, Antonio Dias 

Toffoli, Rosa Weber e Cármen Lúcia. 

 

Apesar de não caber ao STF entrar no 

mérito das acusações contra Sagar, 

Moraes apontou que há uma 

“deficiência” nos fatos narrados que 

vinculam Sagar ao terrorismo praticado 

no país. O governo turco acusa o 

refugiado desde 2005 de pertencer a 

uma organização criminosa armada, de 

“tentativa de destruir o Estado da 

República da Turquia ou de impedir o 

Estado da República da Turquia de 

funcionar”, além de “fraude qualificada 

pelo abuso de convicções religiosas” e de 

“ato contra a Lei de Prevenção e 

Financiamento ao Terrorismo”. 

 

Mas, de acordo com Moraes, o governo 

turco não descreveu nenhum ato que 

incrimine Sagar e teria se limitado a 

considerá-lo terrorista apenas por ser 

membro do Hizmet – organização que, 

conforme frisou o ministro relator, não é 

considerada terrorista pelos Estados 

Unidos, pela Europa, pela ONU nem 

pelo Brasil. Com isso, ele não enxerga 

dupla tipicidade, prevista em lei para 

que uma pessoa possa ser extraditada. 

 

Moraes também apontou para a guinada 

autoritária do regime turco – Erdogan 

está no poder desde 2003 – e frisou que 

o Poder Judiciário do país vem sofrendo 

“ataques em sua autonomia e 

independência”. Para Moraes, é a 

“imparcialidade do Poder Judiciário” 

que garante “a segurança contra o 

https://www.jota.info/autor/felipe-betimjota-info
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6244333
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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arbítrio estatal, e a segurança do 

extraditando contra eventual 

julgamento político”. 

 

O ministro considera ter “certeza” de 

que não há possibilidade de um 

julgamento isento caso Sagar fosse 

extraditado. “O governo turco prendeu 

2.745 juízes e promotores. Ora, a prisão 

de 2.745 juízes e promotores já é um fato 

absurdo, só que o reflexo aos demais que 

não foram presos, a coação psicológica 

feita aos demais, é gigantesca”, 

ponderou Moraes. 

 

Além disso, Sagar foi reconhecido como 

refugiado pelo Brasil neste ano. O status 

por si só não impede uma eventual 

deportação, a não ser, segundo a Lei 

13.445/2017, sobre migração, quando 

o pedido de extradição esteja 

diretamente relacionado aos fatos que 

levaram à solicitação de refúgio. “São os 

mesmos fatos apontados”, frisou 

Moraes. 

 

O ministro Barroso também destacou o 

status de refugiado de Sagar. “Só se 

prossegue [com a extradição] se o 

refúgio for inválido por alguma razão”. 

 

Segunda recusa de extradição 
para a Turquia 
 
Em 2019, também por unanimidade, a 

2ª Turma do Supremo Tribunal 

Federal havia negado a extradição 

do empresário turco Ali Sipahi – 

naturalizado brasileiro em 2016, 

residente em São Paulo desde 2007 – 

também procurado e acusado pelo 

Governo da Turquia de integrar o 

movimento Hizmet. 

 

O voto-condutor foi o do ministro-

relator Edson Fachin, que considerou 

haver “fundados motivos para negar a 

extradição”, basicamente porque – além 

de “falta de configuração de crime 

político” – há “no mínimo, uma 

justificada dúvida de que o extraditando 

venha a ser submetido a um tribunal 

independente”. O ministro citou que 

pode ser considerado fato notório a 

instabilidade política e até mesmo 

demissões de juízes bem como prisões 

de opositores do governo. 

 

Nesta linha, Edson Fachin citou 

relatório do Parlamento Europeu (2018) 

sobre a situação dos poderes judiciário e 

legislativo na Turquia, além de decisão 

da Corte Suprema da Inglaterra, que 

rejeitou pedido de extradição de 

supostos terroristas turcos, por “não se 

poder ter certeza de julgamento com 

garantias constitucionais num quadro 

de instabilidade como o existente 

atualmente na Turquia”. 

 

O caso tramitou como EXT 1.578. 

 

FELIPE BETIM – Editor-assistente 

em São Paulo, responsável pela edição 

de conteúdos do site do JOTA. Foi 

repórter, redator e editor-assistente no 

El País. Email: felipe.betim@jota.info 
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turco-05042022  
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Ações na Justiça para inclusão 
de casos na pauta do Carf 
devem aumentar 
 
Desde o início do ano, as turmas baixas 
não realizaram sessões em razão da 
mobilização dos auditores fiscais 
 
MARIANA RIBAS 
06/04/2022 07:12 
 
comentários 

Sessão no Carf (Foto: Ministério da 

Fazenda) 

 

Desde o início do ano as turmas baixas 

do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) não realizaram sessões de 

julgamento em razão da mobilização dos 

auditores fiscais. No entanto, nas 

últimas duas semanas, o tribunal se 

deparou com cinco processos que, por 

determinação judicial, tiveram que 

romper essa regra para serem 

analisados. Diante do cenário de adesão 

de conselheiros ao movimento da 

categoria fazendária e reuniões virtuais, 

que têm adiado processos, a busca pelo 

Judiciário para determinar julgamentos 

pode se tornar mais comum, avaliam 

especialistas consultados pelo JOTA. 

 

As sessões das turmas ordinárias e 

extraordinárias têm sido adiadas pela 

adesão de conselheiros fazendários à 

mobilização dos auditores pela 

regulamentação do bônus de eficiência. 

Além disso, os casos incluídos nas 

pautas do Carf para reuniões virtuais 

têm um limite de R$ 36 milhões, o que 

faz com que muitos processos não sejam 

sequer colocados em pauta. Para os 

especialistas, esses dois cenários podem 

gerar futuramente um acionamento do 

Judiciário para determinar esses 

julgamentos. 

 

As cinco ações em questão, que 

determinaram o julgamento de 

processos no Carf nas últimas duas 

semanas, foram ajuizadas entre os anos 

de 2020 e 2021. Nelas, os contribuintes 

solicitam o andamento dos processos 

sob o argumento de que nos termos da 

Lei nº 11.457/2007, o prazo máximo 

para a apreciação de petições, defesas ou 

recursos administrativos dos 

contribuintes é de 360 dias, prazo que 

teria sido ultrapassado. As ações são 

referentes aos processos administrativos 

10380.729811/2017-79; 

15540.720138/2015-83; 

13056.000288/2010-07; 

13056.000289/2010-43; e 

11707.720959/2014-38. 

 

 “Uma vez que os pedidos na Justiça 

estão tendo sucesso, pode gerar um 

efeito ‘manada’, entre escritórios e 

empresas, para procurar o Judiciário 

para determinar o julgamento”, afirma 

Caio Cesar Nader Quintella, advogado e 

ex-vice-presidente da 1ª Seção do Carf. 

Ele explica que o movimento não é algo 

novo, porém, pode se intensificar. 

 

Para Tiago Conde, sócio do escritório 

Sacha Calmon – Misabel Derzi 

Consultores e Advogados, daqui há 

algum tempo o Carf poderá se deparar 

com uma maior judicialização, não só 

pelos limites de valores impostos pelas 

https://www.jota.info/autor/mariana-ribasjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/acoes-na-justica-para-inclusao-de-casos-na-pauta-do-carf-devem-aumentar-06042022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
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reuniões virtuais, mas também pela 

suspensão dos julgamentos de várias 

turmas em razão da adesão ao 

movimento dos auditores, que pode 

fazer com que se exceda o limite de 360 

dias para apreciação dos recursos no 

Carf, imposto pela Lei nº 11.457/2007. 

 

O tributarista Eduardo Campos, sócio do 

Sacha Calmon e Misabel Derzi, acredita 

que existe uma tendência de aumento da 

judicialização para agilizar os 

julgamentos diante do cenário de greve e 

virtualização. Porém, aponta outro 

ponto que pode motivar ainda mais este 

movimento: a alta da Selic. De acordo 

com a pesquisa semanal Focus do Banco 

Central – divulgada no dia 21 de março 

– até o final de 2022 a taxa básica de 

juros deve chegar a 13%. No final do ano 

passado, a taxa chegou a 7,65%. 

 

“Com a alta da Selic, os juros que vão 

incidir sobre o crédito tributário são 

maiores. Então, processos parados 

geram aumento do contencioso na taxa 

da Selic, o que é extremamente 

prejudicial. Esse é mais um motivo 

econômico para uma corrida ao 

Judiciário para acelerar esses 

julgamentos”, disse. 

 

Em contrapartida, um conselheiro que 

não quis ser identificado acredita que 

não haverá uma busca maior por 

decisões judiciais. “Eu acredito que vai 

manter o mesmo fluxo. Até mesmo 

porque alguns contribuintes já 

relataram um certo medo de que a 

origem da ação judicial crie um mal estar 

aos relatores”, diz. 

 

“As decisões judiciais que determinam o 

julgamento não causam nenhum mal-

estar aos conselheiros. No entanto, 

aqueles pedidos que são inferiores a 

trinta dias às vezes podem resultar em 

uma análise prejudicada, um pouco mais 

acelerada”, disse. Algumas decisões 

judiciais determinam o julgamento 

dentro de trinta dias, outras dentro de 

sessenta ou até mesmo noventa dias. 

 

Porque os contribuintes querem 
agilizar os julgamentos? 
 
Ao contrário de muitos contribuintes, 

que às vezes enxergam a demora do 

julgamento como algo positivo, algumas 

empresas preferem que as decisões 

sejam mais rápidas. Ao JOTA, 

advogados expõem dois motivos: 

prejuízo gerado pelo contencioso 

tributário e variação da jurisprudência. 

 

“Com o atraso dos julgamentos, os 

contribuintes têm que contingenciar um 

valor enorme do seu patrimônio na 

forma de contencioso tributário, o que 

está gerando prejuízo. Em resumo, 

existe um prazo na lei e o contribuinte 

tem toda razão em procurar a Justiça 

para tentar agilizar esses julgamentos 

que trazem prejuízos efetivos”, afirma 

Eduardo Campos. 

 

Outro ponto apresentado pelo 

tributarista Tiago Conde é de que isso 

acontece em razão da variação de 

jurisprudência no Carf. Um exemplo 

disso é a criação do desempate pró-

contribuinte em 2020, método usado em 

caso de empate para favorecer as 

empresas. A metodologia é discutida no 

Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

No julgamento, os contribuintes já 

somam cinco votos favoráveis, para 

determinar constitucional o desempate 

pró-contribuinte, porém o ministro 

Nunes Marques pediu vista. A discussão 

ocorre nas ADIs 6403, 6399 e 6415. 

 

MARIANA RIBAS – Repórter em 

Brasília. Jornalista formada pela 

Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). Antes, estagiou no 
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Relatório do TCU sobre 
privatização da Eletrobras 
pede revisão de preço mínimo 
 
Texto subsidia o relatório que está 
sendo elaborado pelo ministro Aroldo 
Cedraz, relator do caso 
 
FABIO GRANER 
BRASÍLIA 
06/04/2022 11:40 
 
comentários 

Edifício da Eletrobras. Crédito: 

Eletrobras/Divulgação 

 

Área técnica do Tribunal de Contas da 

União (TCU) apresenta relatório 

pedindo a revisão das contas do preço 

mínimo em análise de modelagem 

econômico-financeira para o processo 

de privatização da Eletrobras. (Confira 

a íntegra do relatório) 

 

O texto subsidia o relatório que está 

sendo elaborado pelo ministro Aroldo 

Cedraz, relator do caso. O ministro pode 

ou não apresentar o mesmo pedido de 

revisão de preço mínimo em seu 

relatório. Se isto acontecer, o governo 

precisará recalcular os valores. Ainda 

não é possível prever se a recomendação 

atrasará a análise do processo pela Corte 

de contas, mas deve estimular o governo 

a rever os valores de preço mínimo. 

 

Cedraz convocou uma audiência pública 

sobre o processo de privatização no TCU 

na quinta-feira (7/4), que deve contar 

com representantes do governo, como o 

ministro Paulo Guedes. O Executivo está 

fazendo forte pressão na Corte para 

conseguir ter o segundo processo, que 

trata do valor da companhia, analisado 

até meados de abril, o que viabilizaria o 

leilão em 13 de maio. 

 

A primeira fase da privatização da 

Eletrobras foi aprovada pelo 

TCU em 15 de fevereiro, por seis votos a 

um. Apenas o ministro Vital do Rêgo foi 

contrário (ele defende um valor de 

outorga de R$ 130 bilhões, R$ 63 bilhões 

acima do previsto). 

 

A privatização não precisa do aval do 

TCU para se concretizar. O governo pode 

tocar o processo, porém, ficaria exposto 

porque o tribunal poderá questionar no 

futuro a privatização. A manifestação 

prévia do TCU evita discussões futuras, 

quando o edital já está publicado. O TCU 

fiscaliza os processos de desestatização 

do governo federal, por isso, o parecer 

do tribunal traz segurança jurídica ao 

edital. 

 

FABIO GRANER – Analista de 
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repórter e colunista de economia no 

Valor Econômico e também atuou no 
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mail: fabio.graner@jota.info 
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Brasil 

MP do TCU reforça visão do 
órgão sobre privatização da 
Eletrobras 
 
Procurador que assina o documento 
reforça dúvidas levantadas pela unidade 
técnica 
 
Por Rafael Bitencourt — De Brasília 
05/04/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 

O ministro Aroldo Cedraz, do TCU: 
questionamentos técnicos, mas 
recomendação para aprovar a venda da 
estatal — Foto: Divulgação 

O Ministério Público Junto ao Tribunal 
de Contas da União (MP-TCU) concluiu 
o parecer sobre a segunda etapa de 
análise da privatização da Eletrobras no 
tribunal e remeteu o documento ao 
relator do processo, ministro Aroldo 
Cedraz. O procurador Rodrigo Medeiros 
Lima, que assina o documento, reforça 
dúvidas levantadas pela unidade técnica 
da corte que, apesar de fazer 
ponderações aos estudos do governo, 
manifestou-se favorável à operação. 

A segunda fase de análise trata do 
cálculo do valor das ações da 
companhia, o “valuation”. O governo 
pretende diluir a atual fatia da União à 
proporção de 45%, ou menos, por meio 
da emissão de novas ações, renunciando 
o direito de subscrição. 
 
O governo está confiante em obter o aval 
do plenário do TCU. Porém, está 
preocupado com o prazo de conclusão da 
análise, que pode comprometer a 
realização da transação neste ano. 
 
Além do conflito com o calendário 
eleitoral, os investidores institucionais 
interessados em comprar ações, como 
fundos, tendem a perder o apetite por 
novas oportunidades de investimento no 
segundo semestre. 
 
Ao ministro-relator o MP-TCU propõe 
que seja feita uma série de 
recomendações e determinações aos 
órgãos de governo envolvidos na 
operação e à própria Eletrobras até a 
precificação das ações, conforme 
indicou o documento obtido pelo Valor, 
assinado na sexta-feira passada. 
 
Ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) o 
Ministério Público de Contas requer 
providências para corrigir parâmetros 
que interferem no preço dos papéis. 
 
Entre os parâmetros citados estão: a 
“curva-modelo” de custos e despesas 
operacionais; os investimento (Capex) 
na manutenção das usinas eólicas; as 
indenizações ao final das concessões de 
transmissão; a avaliação sobre o 
impacto do acordo de repactuação das 
perdas financeiras provocadas pela 
geração abaixo do montante contratual 
(risco hidrológico), no caso das 
subsidiárias Eletronorte e Eletrosul; e as 
estimativas de fluxos de caixa no últimos 
períodos. 
 
Ainda ao banco de fomento, responsável 
por contratar os estudos, o MP-TCU 
sugeriu a atualização dos números 
adotando-se projeções do Sistema de 
Expectativas do Banco Central, baseadas 
em analistas do mercado financeiro. 
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A unidade técnica do tribunal já havia 
levantado a discussão sobre usar, como 
referência, dados do mercado americano 
ou brasileiro - como risco-país e inflação 
- para cálculo do retorno dos projetos 
(WACC, na sigla em inglês”) que 
também impacta na precificação das 
ações da companhia. 
 
O MP-TCU propôs ainda que a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a 
Agência Nacional de Águas (ANA) sejam 
chamadas a se manifestar sobre a 
“eventual necessidade” de renovação das 
outorgas de uso da água por 22 
concessões de usinas do grupo 
Eletrobras. 
 
Ao Ministério de Minas e Energia o 
procurador sugeriu que seja 
determinada a divulgação de estudos 
“quanto aos impactos econômicos e 
financeiros” da operação. 
 
O MP-TCU pede que seja dada a ordem 
para que a Eletrobras comprove o 
cumprimento de medidas necessárias à 
aprovação da desestatização em 
assembleia geral de acionistas. 
 
A preocupação do Ministério Público 
passa pela possibilidade da companhia 
permanecer responsável pela 
recomposição de dívida e de recursos de 
um antigo fundo de financiamento de 
projetos, chamado de RGR. 
 
O procurador da MP-TCU pede que 
sejam feitas recomendações pontuais ao 
conselho de ministro do Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI), sobre 
a tomada de decisões sobre a operação, e 
ao BNDES, sobre futuras contratações 
de consultorias, auditorias e outros 
serviços especializados. 
 
No documento, o Ministério Público de 
Contas problematiza premissas 
utilizadas nas projeções de fluxo de caixa 
dos ativos das usinas nucleares Angra 1 
e 2. 
 
À Comissão de Valores Mobiliários o 
procurador Rodrigo Medeiros Lima, do 
MP-TCU, sugere que seja dada ciência 
ao órgão de fiscalização do mercado de 

capitais “para que avalie a adoção das 
medidas que entender cabíveis”. 
 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/04/05/indicacao-para-
presidencia-da-cvm-surpreende-
mercado.ghtml 
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Empresas 

Fibra óptica neutra cria novo 
negócio no Brasil 
 
Oferta de provedores de banda larga 
sem infraestrutura própria é tendência 
no setor 
 
Por Ivone Santana — De São Paulo 
05/04/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 

Castro, da Obvious: objetivo é ter 4 
milhões de assinantes em cinco anos — 
Foto: Silvia Zamboni/Valor 

A criação de redes de fibras ópticas 
neutras no Brasil está fortalecendo a 
tendência de um novo tipo de prestador 
de serviços, o provedor de banda larga 
sem infraestrutura própria. A 
neutralidade significa que qualquer 
empresa pode usar a rede de forma 
isonômica para chegar ao seu cliente. O 
modelo atraiu o investidor argentino 
Gonzalo Fernández Castro, que criou a 
Obvious Fibra com investidores do Vale 
do Silício, nos Estados Unidos, e da 
Europa, principalmente da Suíça. O 
serviço será lançado hoje no Espírito 
Santo. 

Com plano de atuar por meio digital, 
sem lojas, a Obvious usa a rede de fibra 
da V.tal para levar internet de 
ultravelocidade inicialmente a 35 
bairros na cidade de Serra. A rede 
permite oferecer velocidade de 200 
megabits por segundo (Mbps) a 1 gigabit 
por segundo. Está previsto um período 
de degustação de 500 Mbps. 
 
O objetivo comercial da startup a partir 
deste projeto piloto é atender 4 milhões 
de assinantes em cinco anos, em 23 
cidades de oito Estados. Para isso, 
planeja investir R$ 3 bilhões no período. 
Os recursos entrarão na empresa à 
medida que os investidores de private 
equity, venture capital e executivos 
seniores do setor de telecomunicações 
forem aderindo ao projeto. 
 
Castro, diretor-presidente da Obvious, 
não informa quanto já foi aportado até o 
momento, diz apenas que foram 
“dezenas de milhões de reais”. Os 
recursos são para despesas de capital, 
tecnologia, colaboradores, entre outros 
custos. As captações ocorrerão até que a 
startup amadurecer. 
 
“É uma situação que se pode contratar 
infraestrutura como serviço, da mesma 
forma que aconteceu com computação 
na nuvem. Isso faz com que startups 
possam levar ao consumidor uma 
proposta distinta, no nosso caso, 
digital”, disse o executivo. 
 
O empreendedor esteve à frente, no 
Brasil, da gestora suíça de private equity 
Partners Group, com US$ 127 bilhões 
em ativos sob gerenciamento. Fez 
investimentos na Centauro e na rede 
Hortifruti - esta última vendida às 
Americanas. 
 
No Brasil desde 2013, Castro 
acompanhou a venda do controle da 
rede de fibra da operadora Oi (InfraCo, 
atual V.tal) para a GlobeNet e fundos do 
BTG Pactual. Embora tenha avaliado a 
criação da InfraCo e considerado o 
conceito interessante, não participou da 
negociação. Mas depois que vendeu suas 
participações em investimentos e saiu da 
empresa de private equity, viu a 
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possibilidade de criar um negócio, com 
uma camada digital e de atendimento, 
complementar à estrutura da V.tal. 
 
Assim, nasceu a Obvious, com sede em 
São Paulo, que Castro classifica como 
uma ‘tel-tech’ - startup de tecnologia em 
telecomunicações. Com base em 
análises que fez em big data, identificou 
o Espírito Santo como ideal para testar o 
conceito e lançar o serviço. A V.tal 
responde pela manutenção ligada à 
engenharia da rede, e a Obvious pela 
camada de tecnologia que desenvolveu, 
vendas e atendimento ao cliente. A 
marca V.tal não aparece para o 
assinante. 
 
Não há exclusividade com a V.tal. A 
Obvious poderá contratar as redes 
neutras da Telefônica, dona da Vivo 
(FiBrasil), da TIM Brasil (FiberCo), ou 
ainda de operadoras e provedores 
regionais. 
 
A V.tal, com a Oi como cliente-âncora, já 
possui fibra disponível para contratação 
em frente a 15 milhões de domicílios 
(“casas passadas”), em 210 municípios 
do país, diz Pedro Arakawa, diretor 
comercial da V.tal. Até 2025, estão 
previstos 32 milhões de casas passadas. 
Sua expectativa é de que a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
aprove a venda até meados de abril. 
Assim, os fundos do BTG poderão 
assumir o controle. Os investimentos 
previstos são de R$ 30 bilhões até 2025. 
 
A Obvious é o primeiro cliente ‘master’ a 
entrar nesse modelo de provedor sem 
rede da V.tal, mas há negociações com 
duas centenas de provedores regionais 
no Brasil, segundo Arakawa. Foram 
assinados mais de 20 contratos com 
grandes teles e provedores, como Vero, 
Datora, Master, SoftX, Voa e EasyTV. 
 
Um dos grandes custos de uma operação 
hoje é a rede, disse Eduardo Parajo, vice-
presidente da Associação Brasileira de 
Internet (Abranet). Os clientes alugam 
portas de acesso e montam seus 
negócios. Os pequenos provedores, que 
não tinham infraestrutura, já estão 

começando a atuar assim, disse, sem 
mencionar nomes. 
 

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

cia/2022/04/05/fibra-optica-neutra-

cria-novo-negocio-no-brasil.ghtml 
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Valor Jurídico 

STF faz confusão com IPVA de 
locadoras de veículos 
 
Ministros decidem julgar o tema pela 
terceira vez e relator suspende os 
processos em todo país 
 
Rio 
05/04/2022 07h02  Atualizado há 3 
horas 

 
Há uma grande confusão, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), sobre 
o IPVA das locadoras de veículos. 
Primeiro, os ministros decidiram que os 
pagamentos deveriam ser feitos aos 
Estados onde os carros circulam. Três 
meses depois, em outra ação - 
direcionada a todos os contribuintes - 
disseram que valia o Estado 
de domicílio do proprietário do 
veículo. 
 
Agora, para consertar essa situação, 
resolveram julgar um terceiro processo. 
Será específico para as locadoras (RE 
1357421). 
 
E já há desdobramentos: o 
relator, ministro André Mendonça, 
determinou a suspensão de todos os 
processos em tramitação sobre o tema 
no país. Essas ações só serão liberadas 
quando houver uma decisão definitiva 
da Corte. 
 
 

 

Ministro André Mendonça determinou a 
suspensão de todos os processos em 
tramitação sobre o tema no país — Foto: 
Marcos Oliveira/Agência Senado 

Impacto 
 
Empresas de locação, principalmente as 
grandes do mercado, costumam 
registrar toda a frota em um só Estado. 
Geralmente onde fica a sede. Ter que 
pagar IPVA onde os carros circulam, 
dizem advogados, seria um desastre 
financeiro e operacional. 
"As locadoras não teriam como 
funcionar", afirma Tiago Conde, do 
escritório Sacha Calmon, que atua para 
o setor. 
 
Risco operacional 
As empresas nem sempre conseguem 
antever onde o veículo será utilizado. O 
cliente não avisa por quais locais vai 
trafegar e pode, por exemplo, retirar o 
carro em um Estado e entregar em outro. 
É comum, além disso, haver o 
remanejamento da frota. Em 
determinadas épocas do ano, veículos 
que estavam em um Estado podem ser 
direcionados a outro em razão da 
demanda - como locais de praia na alta 
temporada. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/post/2022/04/stf-faz-
confusao-com-ipva-de-locadoras-de-
veiculos.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Justiça afasta tributação sobre 
valores de menores 
aprendizes 
 
Decisões recentes desobrigam empresas 
do pagamento de contribuições 
previdenciárias 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
05/04/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Advogado Marcel Cordeiro: artigo 428 
da CLT afirma que se trata de um 
contrato de trabalho especial — Foto: 
Daniel Wainstein/Valor 

Empresas têm obtido na Justiça o 
direito de reduzir a tributação sobre 
valores pagos a jovens aprendizes 
e menores assistidos. As decisões 
afastam o pagamento da contribuição 
previdenciária patronal, além das 
contribuições devidas a terceiros 
(Sistema S, Incra e salário-
educação) e para os Riscos Ambientais 
do Trabalho (RAT) - usada para cobrir 
acidentes de trabalho. 

Pelo menos uma liminar e 
uma sentença levam em consideração 
entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) de que não há relação de 
emprego entre empresas e menores 
assistidos (REsp 1599143). A decisão é 
de maio de 2016 e foi concedida pela 
desembargadora convocada Diva 
Malerbi, do Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 3ª Região, com sede em São 
Paulo. 
 
A tese é importante porque as empresas 
são obrigadas por lei a contratar 
menores aprendizes - jovens entre 14 e 
24 anos. A cota é de 5% a 15% sobre o 
total de empregados, segundo o artigo 
429 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Esse contrato pode 
durar no máximo dois anos e o aprendiz 
tem assegurado o pagamento do salário 
mínimo hora. 
 
Em geral, as companhias recolhem todas 
as contribuições previdenciárias sobre 
valores pagos a aprendizes. Com o uso 
do eSocial, os menores são incluídos, 
automaticamente, na conta geral de 
trabalhadores. A cota-parte patronal é 
de 20% ou 22,5%, o RAT vai de 0,5% a 
6% e as devidas a terceiros ficam na casa 
dos 5,8%. 
 
Contribuintes, porém, têm se 
mobilizado para ir à Justiça questionar 
esses recolhimentos e pedir de volta o 
que pago nos últimos cinco anos. Uma 
das liminares, do fim de março, 
beneficia uma fabricante de 
equipamentos de informática. Em 
janeiro, a Volkswagen conseguiu 
entendimento no mesmo sentido. 
 
Segundo o advogado que assessora a 
empresa de informática, Marcel 
Cordeiro, sócio do Balera Berbel & Mitne 
Advogados, como a contratação de 
aprendiz é regida pela CLT, as empresas 
costumam equipará-la a um emprego 
normal e pagam as contribuições 
previdenciárias. Contudo, acrescenta, a 
própria CLT, no artigo 428, afirma que 
se trata de um contrato de trabalho 
especial, com prazo determinado. 
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Cordeiro lembra que o menor aprendiz 
não está elencado nem como segurado 
da Previdência Social nem como 
contribuinte - artigo 11 da Lei nº 
8.213/1991 e artigo 12 da Lei nº 
8.212/1991. “Tem uma dupla lacuna na 
legislação previdenciária”, diz. 
 
A liminar que favorece a empresa de 
informática foi dada pelo juiz Diego 
Oliveira, da 9ª Vara Federal de Manaus 
(AM). Ele entendeu que “o fato gerador 
do tributo em comento é o pagamento de 
remuneração aos segurados empregados 
e trabalhadores avulsos que prestem 
serviços à empresa, o que não se 
confunde com o contrato de 
aprendizagem regulado pelos artigos 
428 e 429 da CLT” (processo nº 
1005545-03.2022.4.01.3200). 
 
O magistrado acrescenta que o artigo 
428 da CLT dispõe que o contrato de 
aprendizagem está inserto em uma 
modalidade especial, “visando assegurar 
ao maior de 14 anos e menor de 24 anos 
uma formação técnico-profissional 
metódica, compatível com o seu 
desenvolvimento físico, moral e 
psicológico”. 
 
O juiz ainda cita o julgamento do STJ 
que reconheceu o caráter não 
empregatício do contrato de 
aprendizagem e a não necessidade de 
recolhimento de contribuições 
previdenciárias sobre a remuneração 
destinada ao menor. 
 
Esse mesmo precedente foi citado na 
decisão obtida pela Volkswagen. O juiz 
da 3ª Vara Federal de Santo André (SP), 
José Denilson Branco, excluiu da base 
de cálculo da contribuição 
previdenciária patronal e da 
contribuição para financiamento de 
benefícios decorrentes de riscos 
ambientais do trabalho, bem como das 
contribuições devidas a terceiras 
entidades, “os valores relacionados às 
remunerações pagas aos menores que 
lhe prestam serviços na condição 
especial de aprendizes”. Ainda 
reconhece o direito à compensação dos 
valores recolhidos indevidamente nos 
últimos cinco anos. 

Além do precedente do STJ, o juiz 
fundamentou a decisão no artigo 4º do 
Decreto-lei nº 2.318, de 1986. O 
dispositivo prevê que, em relação aos 
gastos com os menores, “as empresas 
não estão sujeitas a encargos 
previdenciários de qualquer natureza” 
(processo nº 5004467-
32.2021.4.03.6126). 
 
De acordo com a advogada Tathiana 
Pedrosa, do escritório Rolim, Viotti, 
Goulart, Cardoso Advogados, as 
empresas têm começado a se mobilizar 
para discutir o tema na Justiça, uma vez 
que, ao cadastrar os menores aprendizes 
no eSocial, são obrigadas a enquadrá-los 
como empregados, por ausência de 
categoria específica para esse tipo de 
contratação, como ocorre com os 
estagiários. “Isso dificulta os 
empregadores a realizar qualquer 
medida administrativa, havendo a 
necessidade de ajuizar medida judicial 
para recuperar o seu direito”, afirma. 
 
Por meio de nota, a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN) diz que, 
quando for intimada em relação à 
liminar da empresa de informática, 
analisará se vai recorrer. Quanto à 
decisão favorável à Volkswagen, afirma 
que já foi interposta apelação. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/04/05/justica-afasta-
tributacao-sobre-valores-de-menores-
aprendizes.ghtml 
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/05/justica-afasta-tributacao-sobre-valores-de-menores-aprendizes.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/05/justica-afasta-tributacao-sobre-valores-de-menores-aprendizes.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/05/justica-afasta-tributacao-sobre-valores-de-menores-aprendizes.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/05/justica-afasta-tributacao-sobre-valores-de-menores-aprendizes.ghtml
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Legislação 

Reflexos penais da nova Lei 
de Câmbio 
 
A nova Lei Cambial trouxe benefícios 
diretos no campo penal, representando 
verdadeira extinção de crimes 
 
Por Maíra Beauchamp Salomi 
05/04/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 
Publicada no dia 29 de dezembro, a Lei 
nº 14.286 alterou significativamente a 
regulamentação no que diz respeito ao 
mercado de câmbio, ao capital brasileiro 
no exterior e aos recursos estrangeiros 
no Brasil. Com intuito de “modernizar 
simplificar e trazer mais eficiência ao 
mercado de cambio brasileiro”, 
pretendeu o legislador instituir “marco 
legal moderno, conciso, juridicamente 
mais seguro e alinhado aos melhores 
padrões internacionais”. 
 
De fato, buscando consolidar 
dispositivos dispersos, descartar aqueles 
obsoletos e normatizar de maneira 
simples o setor, o novo diploma abriu as 
fronteiras do mercado cambial brasileiro 
para o mundo globalizado, 
apresentando uma política sintonizada 
com uma visão mais interativa entre os 
países. 
 
A nova Lei Cambial trouxe 
benefícios diretos no campo penal, 
representando verdadeira 
extinção de crimes 
 
Dentre as alterações desse importante 
marco legal, tem-se o estímulo à 
inserção das empresas brasileiras nas 
cadeias globais de valor, a eliminação de 
restrições para que exportadores 
possam usar seus recursos livremente, a 
facilitação de financiamento para seus 
compradores e o fomento à captação de 
recursos estrangeiros. A nova lei 

contribui também para um maior uso da 
moeda doméstica em operações 
internacionais e traz regras inéditas para 
desburocratizar as operações cambiais 
como um todo. 
 
Muito embora a novel legislação tenha 
se destacado pelos impactos imediatos 
na economia, suas disposições afetam 
outras áreas, sendo de grande relevância 
o reflexo em delitos financeiros. 
 
Justamente porque estão 
umbilicalmente ligados ao setor que 
pretendem regular, os crimes 
financeiros são diretamente atingidos 
pelas mudanças implementadas na 
política econômica nacional, 
complementando-se com a normativa 
regulatória vigente. Em outras palavras, 
os limites das condutas consideradas 
ilícitas - e a determinação dos riscos 
proibidos e permitidos - são 
estabelecidos e restabelecidos de acordo 
com as diretrizes setoriais. 
 
Um dos delitos alcançados pela lei foi a 
evasão de divisas, mais especificamente 
uma das condutas descritas no 
parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 
7.492/86, segundo o qual incorre em 
pena de reclusão de dois a seis anos 
aquele que promove a saída de moeda ou 
divisa para ao exterior sem a devida 
autorização. 
 
Até o advento do novo diploma legal, a 
complementar a norma proibitiva, 
estipulava a Lei nº 9.069/95, em seu 
artigo 65, parágrafo 1º, a 
obrigatoriedade de declaração para 
aquele que deixava o país com valores 
superiores a R$ 10 mil ou o equivalente 
em outra moeda. Logo, praticava crime 
o indivíduo que ultrapassasse as 
fronteiras nacionais levando consigo 
mais de R$ 10 mil sem realizar a devida 
declaração à Receita Federal. O recente 
artigo 14 da Lei Cambial, por sua vez, 
determina que “o ingresso no país e a 
saída do país de moeda nacional e 
estrangeira devem ser realizados 
exclusivamente por meio de instituição 
autorizada a operar no mercado de 
câmbio”, excetuando essa obrigação ao 
porte de valores em espécie de até U$ 10 
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mil ou seu equivalente em outras 
moedas. Revogou, portanto, o 
mencionado artigo 65. 
 
Na prática, o aumento do limite para o 
porte de valores em espécie ao exterior 
sem a devida declaração - que, 
considerando a taxa cambial atual seria 
em torno de R$ 46 mil - tornou lícita a 
conduta, antes criminosa, daquele que 
leva para fora do país valores acima de 
R$ 10 mil ou equivalente em outra 
moeda. Ou seja, a margem de valores 
para transportar consigo para países 
estrangeiros entre R$ 10 mil e U$ 10 mil, 
que anteriormente era proibida, passa a 
ser permitida. Acima disso a conduta 
era, e continua sendo, criminosa. 
 
Outro relevante desdobramento na 
seara penal é aquele observado em 
relação ao artigo 16 da mesma lei, que 
criminaliza a conduta daquele que 
opera, sem a devida autorização, ou com 
autorização mediante declaração falsa, 
instituição financeira, inclusive de 
distribuição de valores mobiliários ou de 
câmbio. 
 
Sem modificar a redação do tipo penal, 
ao estabelecer que os preceitos 
regulamentadores do mercado de 
câmbio não se aplicariam às operações 
de compra ou venda de moeda 
estrangeira em espécie no valor de até 
U$ 500 ou seu equivalente em outras 
moedas, realizadas no país de forma 
eventual e não profissional, entre 
pessoas físicas, o legislador conferiu 
nova interpretação ao dispositivo. Se tais 
operações - antes vedadas - passaram a 
ser autorizadas, não configuram mais 
risco proibido na visão da norma 
extrapenal. O comportamento passou a 
ser ilícito somente se tais operações 
superarem o montante previsto em lei 
ou então se forem realizadas de maneira 
habitual e profissional. 
 
É inegável, nesse contexto, que a nova 
Lei Cambial trouxe benefícios diretos no 
campo penal, representando verdadeira 
extinção de crimes, de maneira que, por 
ser mais favorável ao réu, deve retroagir 
de imediato para os casos em 
andamento. Ainda que a lei esteja em 

vacância e só entre em vigor dentro de 
um ano, ela existe e já é válida. 
A retroatividade da lei penal mais 
benéfica constitui garantia prevista 
constitucionalmente e como tal deve ser 
aplicada àquelas condutas que, no 
passado eram ilegais, mas, atualmente, 
são autorizadas. 
 
Com a promulgação da lei, houve 
drástica mudança nas diretrizes do 
mercado cambial brasileiro e, por 
consequência, novo direcionamento na 
política criminal referente aos delitos 
que tutelam esse nicho da economia. 
Não pode o período de vacância, 
destinado a que a sociedade tome 
conhecimento da lei e a ela se adeque, 
servir de justificativa para que situação 
mais gravosa a um investigado ou 
acusado subsista, na contramão do 
entendimento do legislador. 
 
Maíra Beauchamp Salomi é 
advogada criminalista e mestre em 
Direito Penal pela Faculdade de 
Direito da USP 
 
Este artigo reflete as opiniões do 
autor, e não do jornal Valor 
Econômico. O jornal não se 
responsabiliza e nem pode ser 
responsabilizado pelas 
informações acima ou por 
prejuízos de qualquer natureza em 
decorrência do uso dessas 
informações 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/04/05/reflexos-penais-da-
nova-lei-de-cambio.ghtml 
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/05/reflexos-penais-da-nova-lei-de-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/05/reflexos-penais-da-nova-lei-de-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/05/reflexos-penais-da-nova-lei-de-cambio.ghtml
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Economia 

Passagens aéreas sobem até 
40% em março e devem 
continuar em alta 
 
Aumento do querosene de aviação, com 
a alta do petróleo, e mercado interno 
mais aquecido fizeram voos domésticos 
encarecerem 
 
Ivan Martínez-Vargas 
05/04/2022 - 04:30 / Atualizado em 
05/04/2022 - 09:18 
 

Passagens aéreas sobem até 40% em 

março Foto: ANTONIO SCORZA / 

Agência O Globo 

 
SÃO PAULO - Os preços das passagens 

de avião no Brasil aumentaram em 

março e devem seguir em alta este mês. 

A subida do preço do petróleo em meio à 

guerra da Ucrânia está afetando um dos 

principais insumos das aéreas, o 

querosene de aviação. 

 

Levantamentos realizados pelas 

plataformas Kayak e Decolar, tendo 

como base as tarifas médias praticadas 

no mês passado, mostram subidas 

acentuadas nas rotas de alta demanda, 

especialmente no mercado doméstico. 

 

Na comparação com fevereiro, um 

levantamento da plataforma Decolar 

que leva em conta as rotas que têm 

origem nos aeroportos de São Paulo 

(Congonhas e Guarulhos) mostra 

aumentos entre 16% e 40%. 

 

O bilhete de São Paulo ao Rio de Janeiro, 

por exemplo, custava ao passageiro R$ 

504,19 em média em fevereiro e passou 

a R$ 598,99 no mês passado, uma alta 

de 19%. Para Recife, passou de R$ 

559,82 para R$ 783,57, alta de 40%. 

 

No levantamento da Kayak, que 

considera a média das passagens de 

diferentes origens, a alta é ainda maior. 

Na comparação com o mês de janeiro, os 

preços de passagens para São Paulo e 

Rio de Janeiro partindo de diferentes 

locais subiram 49% e 47% no período, 

respectivamente. O preço médio de um 

bilhete a São Paulo em março foi de R$ 

1.021 e ao Rio, R$ 1.037. 

 

Os dez destinos nacionais com maior 

demanda tiveram aumentos de preço 

superior a 30% na comparação entre 

janeiro e março. A lista inclui Recife, 

Salvador, Fortaleza, Maceió, Porto 

Alegre, Brasília, Natal e Florianópolis. A 

subida mais acentuada foi a da capital 

catarinense, de 51%. 

 

No caso das passagens internacionais, os 

reajustes de fevereiro a março têm sido 

menores, segundo as pesquisas das duas 

plataformas. 

 

De acordo com o Kayak, o preço médio 

aumentou 13% a Lisboa e caiu 4% a 

Buenos Aires no período. São os dois 

destinos mais buscados por brasileiros 

no momento. 

 

Dólar mais barato ajuda 

 
Já o Decolar observou a mesma queda 

de 4% na passagem de São Paulo a 

Buenos Aires, para onde o brasileiro 

poderia viajar, em média, por R$ 1.310 

em fevereiro e por R$ 1.260 em março. 

https://oglobo.globo.com/mundo/apos-massacre-moradores-de-bucha-revelam-terror-da-invasao-russa-atirador-com-raiva-disparou-sobre-nossa-cabeca-1-25462778
https://oglobo.globo.com/mundo/apos-massacre-moradores-de-bucha-revelam-terror-da-invasao-russa-atirador-com-raiva-disparou-sobre-nossa-cabeca-1-25462778
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Os bilhetes de São Paulo a Milão, outro 

destino muito procurado por brasileiros 

na plataforma, passaram de R$ 3.288 a 

R$ 3.511 no mesmo período, subida de 

7%. 

 

A diretora de voos da Decolar, Daniela 

Araújo, afirma que a demanda 

doméstica mais aquecida ajuda a 

explicar a diferença entre os reajustes da 

aviação regional e da internacional. 

 

VEJA QUEM SÃO OS 10 FUTUROS 

TRILIONÁRIOS 
 

  

Elon Musk - Em 2022, sua fortuna é 

avaliada em US$263 bilhões. Deve 

conquistar seu primeiro trilhão em 

2024, aos 52 anos Foto: POOL / via 

REUTERS 

 

Gautam Adani e família - Em 2022, ele 

tem US$ 93 bilhões. Deve conquistar seu 

primeiro trilhão em 2025, aos 62 anos 

Foto: Reprodução 

 

Zhang Yiming, da empresa de tecnologia 

ByteDance - Atualmente, tem US$59 

bilhões. Deve bater US$ 1 trilhão em 

2026, aos 42 anos. É o mais jovem da 

lista Foto: Divulgação 

Bernard Arnault, da grife Louis Vuitton 

- Hoje, possui US$186 bilhões. Chegará 

ao trilhão em 2029, aos 79 anos Foto: 

Reprodução 

 

Mukesh Ambani, da Reliance Industries 

- Tem atualmente US$ 97 bilhões. Em 

2029, aos 71 anos, terá seu primeiro 

trilhão Foto: Divulgação 

 

https://oglobo.globo.com/economia/veja-quem-sao-os-10-futuros-trilionarios-25457004
https://oglobo.globo.com/economia/veja-quem-sao-os-10-futuros-trilionarios-25457004
https://oglobo.globo.com/economia/veja-quem-sao-os-10-futuros-trilionarios-25457004
https://oglobo.globo.com/economia/veja-quem-sao-os-10-futuros-trilionarios-25457004
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Jeff Bezos, fundador da Amazon - 

Patrimônio atual avaliado em US$188 

bilhões. No futuro, em 2030, aos 65 

anos, deve chegar ao trilhão de dólares 

Foto: Richard Brian 

 

Larry Page, cofundador da Google - 

Fortuna estimada em US$119 bilhões. 

Chegará ao trilhão no ano 2032, aos 58 

anos Foto: Divulgação 

 

Sergey Brin, também da Google - Em 

2022, tem US$115 bilhões. Em 2032, aos 

58 anos, a fortuna suburá para US$1 

trilhão Foto: Divulgação 

 

Steve Ballmer, ex-presidente da 

Microsoft - Tem atualmente US$ 99 

bilhões. O primeiro trilhão chega em 

2032, nos seus 75 anos Foto: Agência O 

Globo 

 

Michael Dell, da Dell - Seu patrimônio é 

avaliado em US$ 60 bilhões. Aos 67 

anos, em 2033, deve bater a casa dos 

trilhão Foto: Reprodução 

  

— O aumento dos preços e combustível 

de aviação conta muito nessa alta, mas 

na aviação doméstica há ainda a 

demanda que estava aquecida nos 

últimos meses, diferentemente do 

cenário da aviação internacional, cuja 

demanda tem crescido mais nas últimas 

semanas com a flexibilização de algumas 

barreiras sanitárias, especialmente na 

Europa — afirma a executiva. 

 

Daniela destaca ainda a queda do dólar 

nas últimas semanas, que ficou na 

menor cotação em dois anos. A 

valorização do real ajuda a mitigar em 

parte a alta do combustível e pode ser 

um estímulo também para viagens ao 

exterior. 

 

Para André Castellini, sócio da 

consultoria Bain&Company, as margens 
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das companhias aéreas são apertadas, e 

as empresas já têm operado no prejuízo, 

mesmo com o aquecimento recente: 

 

— Elas não têm espaço para segurar 

aumentos de custo ao consumidor, 

houve queda na demanda por 

passagens, principalmente no Brasil. As 

empresas são obrigadas a cortar voos, o 

que atrasa a retomada completa do 

setor. 

 

O especialista lembra que o preço do 

barril de petróleo já vinha subindo antes 

da guerra na Ucrânia, o que fez o 

querosene de aviação quase dobrar de 

preço em 2021. Agora, com o conflito, o 

preço do combustível voltou a subir. 

 

Recuperação adiada 

 
A situação atual fez com que a 

consultoria reajustasse para baixo suas 

previsões de retomada para a aviação 

doméstica brasileira. 

 

— Prevemos que, em julho, a demanda 

esteja em 90% do que era antes da 

pandemia, mas revisamos a estimativa 

para dezembro, que estava entre 100% e 

105%, para 95%. O impacto vai ser maior 

na baixa temporada — diz o executivo. 

 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo 

(ANP), o preço médio do litro de 

querosene de aviação subiu 15,7% de 

janeiro a março. O combustível 

responde no geral por cerca de 35% dos 

custos das companhias aéreas. Na 

última sexta-feira, o preço do 

combustível foi reajustado em 18%. 

 

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

roeconomia/passagens-aereas-sobem-

ate-40-em-marco-devem-continuar-em-

alta-25462692 

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/passagens-aereas-sobem-ate-40-em-marco-devem-continuar-em-alta-25462692
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/passagens-aereas-sobem-ate-40-em-marco-devem-continuar-em-alta-25462692
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/passagens-aereas-sobem-ate-40-em-marco-devem-continuar-em-alta-25462692
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/passagens-aereas-sobem-ate-40-em-marco-devem-continuar-em-alta-25462692
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Imposto de Renda 2022: 
Prazo de entrega é adiado 
para 31 de maio, mas 
calendário de restituição não 
muda 
 
Data do 1º débito automático do IR 
devido passa a ser 10 de maio. Quem 
recebeu rendimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70 em 2021 precisa 
declarar 
 
O Globo 
05/04/2022 - 07:40 / Atualizado em 
05/04/2022 - 10:36 
 

IR 2022: Prazo para entrega da 

declaração foi prorrogado para 31 de 

maio Foto: Agência Brasil 

RIO - A Receita Federal prorrogou o 

prazo de entrega da declaração 

do Imposto de Renda 2022 para dia 31 

de maio. Antes, a data final era até 29 de 

abril. A instrução normativa com a 

mudança foi publicada no Diário Oficial 

da União desta terça-feira. O programa 

já está disponível no site do órgão.  

 

O imposto a pagar também teve seu 

vencimento adiado para o final do mês 

de maio, mas as restituições seguirão o 

cronograma anterior, sem alteração, 

conforme abaixo: 

• 1º lote: 31 de maio 

• 2º lote: 30 de junho 

• 3º lote: 30 de julho 

• 4º lote: 31 de agosto 

• 5º lote: 30 de setembro 

 

 As datas permitidas para o débito 

automático passam a ser 10 de maio, 

para a primeira cota, e até 31 de maio 

para as demais, ou seja, para as 

declarações enviadas após o dia 10 de 

maio, o pagamento da primeira cota 

deverá ser realizado com DARF. 

 

No ano em que o Imposto de Renda 

completa 100 anos, a Receita Federal 

espera receber 34,1 milhões de 

declarações, número próximo ao que foi 

recebido em 2021. 

 

Segundo nota da Receita, a prorrogação 

visa a mitigar eventuais efeitos 

decorrentes da pandemia da Covid-19 

que possam dificultar o preenchimento 

https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda/
https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda/irpf-2022-veja-como-baixar-programa-da-receita-25407539
https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda/irpf-2022-veja-como-baixar-programa-da-receita-25407539
https://oglobo.globo.com/economia/ir-2021-receita-recebeu-341-milhoes-de-declaracoes-25042782
https://oglobo.globo.com/economia/ir-2021-receita-recebeu-341-milhoes-de-declaracoes-25042782
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correto e envio das declarações, visto 

que alguns órgãos e empresas ainda não 

estão com seus serviços de atendimento 

totalmente normalizados. 

 

Além da Declaração Anual de Ajuste, foi 

prorrogado o prazo também para a 

Declaração Final de Espólio e a 

Declaração de Saída Definitiva do País. 
 
IR: PROCESSADA, EM ANÁLISE, 
NA FILA. ENTENDA O STATUS DA 
DECLARAÇÃO 
 
  
Como saber o status da declaração 
 

Foto: Marcelo Carnaval / Agência O 
Globo 
 

Após a entrega da declaração de IR, ela 

pode se encontrar em difetente estágios 

de análise. Basta pesquisar no site da 

Receita para saber qual é a sua situação. 

Em processamento, processada, com 

pendências. Estas são algumas das 

mensagens que aparecem no extrato do 

IR que pode ser acessado pelo 

contribuinte via internet. 

 
Em processamento 

 

Foto: Reprodução 
 

Indica que a declaração foi recebida, 

mas o processamento ainda não foi 

concluído. 

 
Em fila de restituição 
 

Foto: Divulgação 
 

Indica que o documento foi processado e 

que o contribuinte tem direito a 

restituição, mas o valor ainda não foi 

disponibilizado na rede bancária. Para 

recebimento da restituição, o 

contribuinte não pode ter pendências de 

débitos na Receita Federal ou na 

Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). 

 
Processada 
 

https://oglobo.globo.com/economia/ir-processada-em-analise-na-fila-entenda-status-da-declaracao-19866908
https://oglobo.globo.com/economia/ir-processada-em-analise-na-fila-entenda-status-da-declaracao-19866908
https://oglobo.globo.com/economia/ir-processada-em-analise-na-fila-entenda-status-da-declaracao-19866908
https://oglobo.globo.com/economia/ir-processada-em-analise-na-fila-entenda-status-da-declaracao-19866908
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
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Foto: Divulgação 
 

Indica que a declaração foi recebida e 

teve seu processamento concluído. Isso, 

no entanto, não significa que o resultado 

tenha sido homologado, podendo ser 

revisto num período de até cinco anos. 

 
Com pendências 
 

Foto: Arquivo 
 

Indica que durante o processamento da 

declaração foram encontradas 

pendências em relação a algumas 

informações e que o contribuinte 

deve regularizá-las. 

 
Em análise 
 

Foto: Reprodução / Reprodução 
 

A declaração foi recebida, está na base 

de dados da Receita, que aguarda a 

apresentação de documentos solicitados 

em intimação enviada ao contribuinte. 

Outra possibilidade é a declaração ainda 

não ter sido processada à esperada do 

fim da análise de documentos entregues 

pelo contribuinte. 

 

Retificada 

 

Foto: Domingos Peixoto / Agência O 
Globo 
 

Indica que a declaração anterior foi 

substituída integralmente por 

declaração retificadora apresentada pelo 

contribuinte. 

Cancelada 

 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2016/processamento/regularizacao-de-pendencias
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Foto: Daniel Acker / Bloomberg 
 

A declaração foi cancelada por interesse 

da administração tributária ou 

solicitação do contribuinte. 

 

Tratamento manual 

 

Foto: Agência O Globo 
 

A declaração está sendo analisada e o 

contribuinte deve aguardar 

correspondência da Receita. 

Quem deve declarar 

• Deve declarar o IR neste ano 

quem recebeu rendimentos 

tributáveis acima de R$ 

28.559,70 em 2021 — desde que 

não tenha recebido o auxílio 

emergencial. O valor é o mesmo 

da declaração do IR do ano 

passado. 

• Também devem declarar 

contribuintes que receberam 

rendimentos isentos, não 

tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, cuja 

soma tenha sido superior a R$ 

40 mil no ano passado. 

• Quem obteve ganho de capital na 

alienação de bens ou direitos, 

sujeito à incidência do imposto, 

ou realizou operações em bolsas 

de valores, de mercadorias, de 

futuros e assemelhadas. 

• Quem teve, em 2021, receita 

bruta em valor superior a R$ 

142.798,50 em atividade rural. 

• Quem tinha, até 31 de dezembro 

de 2021, a posse ou a 

propriedade de bens ou direitos 

de valor total superior a R$ 300 

mil. 

• Quem passou à condição de 

residente no Brasil em qualquer 

mês do ano passado e nessa 

condição encontrava-se em 31 de 

dezembro de 2021. 
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• Quem optou pela isenção do IR 

incidente sobre o ganho de 

capital auferido na venda de 

imóveis residenciais cujo 

produto da venda seja aplicado 

na aquisição de imóveis 

residenciais localizados no país, 

no prazo de 180 dias, contado da 

celebração do contrato de venda, 

também precisa prestar contas 

ao Fisco. 

• Ficam dispensados de serem 

informados os saldos em contas-

corrente abaixo de R$ 140, os 

bens móveis, exceto carros, 

embarcações e aeronaves, com 

valor abaixo de R$ 5 mil. 

• Também não precisam ser 

informados valores de ações, 

assim como outro ativo 

financeiro, com valor abaixo de 

R$ 1 mil. 

• As dívidas dos contribuintes que 

sejam menores do que R$ 5 mil 

em 31 de dezembro de 2021 

também não precisam ser 

declaradas. 
 

SAIBA COMO FAZER CADASTRO 

NO GOV.BR 

 

O que é a conta gov.br 

 

Foto: . 

Você poderá criar sua conta no portal 

gov.br e por meio de uma única senha 

conseguirá acessar vários serviços 

digitais do governo. Cada serviço público 

exige um nível de segurança diferente. 

São três níveis: ouro, prata e bronze. 

 

Como criar a conta 

Foto: . 
 

Você pode criar sua conta pelo 

aplicativo ou pelo site. Se estiver no 

aplicativo, clique no botão "Entrar 

com gov.br", e se estiver no site, clique 

no botão "Criar conta gov.br", em 

seguida digite seu CPF e siga as 

orientações para criar sua conta. 

 

Como receber o cadastro 

https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-fazer-cadastro-no-govbr-25384283
https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-fazer-cadastro-no-govbr-25384283
https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-fazer-cadastro-no-govbr-25384283
https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-fazer-cadastro-no-govbr-25384283
https://www.gov.br/pt-br/apps/app-gov.br
https://www.gov.br/pt-br/apps/app-gov.br
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br
http://gov.br/
http://gov.br/
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Escolha como você prefere receber a 

habilitação do cadastro: por e-mail ou 

SMS, enviado para o telefone 

cadastrado. Após receber o e-mail ou 

SMS de habilitação, é preciso clicar no 

link enviado para realizar a ativação da 

conta. Atenção: esse link é válido apenas 

por 15 minutos, após isso é preciso 

realizar uma nova solicitação de envoi 

 

Criação de senha 

 

O último passo, após clicar no link de 

ativação, é informar novamente o CPF e 

escolher uma senha de acesso; Após isso, 

clique em "criar senha" e pronto. A conta 

no gov.br pode ser utilizada para o 

cadastro no Fies, assim como para 

outros serviços do governo federal. 

 

Como fazer login no portal 

 

Foto: . 
 

Cadastro pronto. Agora é a vez de 

acessar a conta. Mais uma vez, acesse o 

portal do gov.br; Clique em "acessar a 

sua conta gov.br"; Informe o seu CPF e 

clique em "próxima"; insira a senha 

cadastrada e clique em "entrar". Agora, é 

só utilizar a sua conta no gov.br 

 

Nível da conta 

 

Foto: . 
 

Ao entrar na conta, o usuário vai saber 

qual é seu nível de segurança e 

confiabilidade. São três: ouro, prata e 

bronze. Elas se diferenciam sobre esses 

pontos: quais dados estão sendo 

validados e em quais bases de dados; 

quais serviços públicos podem ser 

acessados; e as transações digitais que 

podem ser realizadas 

 

Nível deve ser Prata ou Ouro 

 

Foto: . 

Após acessar o Sistema de Valores a 

Receber, é necessário que a pessoa 

possua um login na plataforma Gov.br 

nível prata ou ouro para resgatar os 

recursos. Caso o seu seja o bronze, é 

possível solicitar uma mudança de nível. 

  

https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=fiesselecaoaluno.mec.gov.br
https://sso.acesso.gov.br/login
https://sso.acesso.gov.br/login
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Multa 

A multa para o contribuinte que não 

fizer a declaração ou entregá-la fora do 

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

valor máximo será correspondente a 

20% do imposto devido. 

 

Imposto a pagar 

O contribuinte que tiver imposto a pagar 

poderá dividir o valor em até oito cotas 

mensais, mas nenhuma delas pode ser 

inferior a R$ 50. O imposto de valor 

inferior a R$ 100 deve ser pago em cota 

única. 

O contribuinte também pode antecipar, 

total ou parcialmente, o pagamento do 

imposto ou das cotas. 
 
https://oglobo.globo.com/economia/i
mposto-de-renda-2022-prazo-de-
entrega-adiado-para-31-de-maio-mas-
calendario-de-restituicao-nao-muda-2-
25462807 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda-2022-prazo-de-entrega-adiado-para-31-de-maio-mas-calendario-de-restituicao-nao-muda-2-25462807
https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda-2022-prazo-de-entrega-adiado-para-31-de-maio-mas-calendario-de-restituicao-nao-muda-2-25462807
https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda-2022-prazo-de-entrega-adiado-para-31-de-maio-mas-calendario-de-restituicao-nao-muda-2-25462807
https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda-2022-prazo-de-entrega-adiado-para-31-de-maio-mas-calendario-de-restituicao-nao-muda-2-25462807
https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda-2022-prazo-de-entrega-adiado-para-31-de-maio-mas-calendario-de-restituicao-nao-muda-2-25462807
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Economia 

Imposto de Renda 2022: 
Receita prorroga prazo de 
entrega da declaração 
 
Data final para a prestação de contas ao 
Fisco foi adiada em um mês, ficando 
para 31 de maio 
 
Felipe Siqueira, O Estado de S.Paulo 
05 de abril de 2022 | 07h28 
Atualizado 05 de abril de 2022 | 11h04 
 
A Receita Federal prorrogou o prazo 

para entrega da declaração do Imposto 

de Renda 2022 para 31 de maio. Pelo 

terceiro ano consecutivo, a justificativa é 

a pandemia. "A prorrogação visa mitigar 

eventuais efeitos decorrentes da 

pandemia que possam dificultar o 

preenchimento correto e envio das 

declarações, visto que alguns órgãos e 

empresas ainda não estão com seus 

serviços de atendimento totalmente 

normalizados", informa a Receita em 

seu site oficial. 

 

A decisão foi publicada no Diário 

Oficial da União nesta terça-feira, 5. 

Antes, a data final para transmissão do 

documento era 29 de abril.  

 

Fachada de prédio da Receita Federal 

em Santo André; Este é o terceiro ano 

consecutivo que a Receita adia a data 

limite para entrega da declaração de IR 

Foto: Felipe Siqueira/Estadão 

 

Além disso, o limite de entrega para 

quem pretende quitar imposto a pagar 

por meio de débito automático a partir 

da primeira parcela também foi adiado, 

para 10 de maio - anteriormente, o 

estabelecido era 10 de abril. A opção de 

pagamento agendado ficará disponível a 

partir da segunda parcela para quem 

apresentar a prestação de contas 

ao Fisco a partir de 11 de maio - e até 31 

de maio.  

 

Para quem tem imposto a pagar, o 

vencimento da cota única ou da primeira 

parcela também foi adiado para o final 

de maio. O calendário de restituições, 

que vai de maio a setembro, está 

mantido.  

 

Quem é obrigado a declarar o 

Imposto de Renda? 

 
Possui dúvidas se você é obrigado 

a declarar IR neste ano? Ouça o 

boletim Entenda Seu IR 

 

• O primeiro item a ser 

observado é: indivíduos que 

tenham obtido rendimentos 

tributáveis cuja soma foi 

superior a R$ 28.559,70. 

Neste caso, podem ser 

utilizados como exemplo 

salário, pró-labore, 

rendimento de MEI - desde 

que não seja lucro -, pensão, 

entre outros  

• Pessoas que receberam 

rendimentos isentos, não 

tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, 

com soma foi superior a R$ 

40 mil. Como exemplo, 

podem entrar aqui lucros e 

dividendos, lucro 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ir-imposto-de-renda
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ir-imposto-de-renda
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imobiliário, FGTS, 

poupança, doações e 

heranças  

• Se obteve, em qualquer mês 

do ano-calendário, ganho de 

capital na venda de bens ou 

direitos. Neste caso, haverá 

incidência de imposto. Se 

obteve ganho de capital em 

venda de imóvel residencial, 

mas comprou outro de 

mesmo valor ou superior, 

em um prazo de 180 dias 

após a venda, haverá 

isenção do pagamento do 

Imposto, mas não da 

declaração  

• Pessoas que tiveram, em 31 

de dezembro do ano-base, 

patrimônio com valor acima 

de R$ 300 mil  

• Se passou à condição de 

residente no Brasil em 

qualquer mês do ano-

calendário e nessa condição 

encontrava-se em 31 de 

dezembro; Aqui, podem 

entrar um estrangeiro que 

veio morar no País ou um 

brasileiro que havia feito 

saída definitiva, mas que 

voltou em 2021  

• Relativos à atividade rural: 

Se obteve receita bruta em 

valor superior a R$ 

142.798,50 ou caso 

pretenda compensar, no 

ano-calendário de 2021 ou 

posteriores, prejuízos de 

anos-calendário anteriores 

ou do próprio ano-

calendário de 2021  

 

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

ias/geral,ir-2022-receita-prorroga-

prazo-entrega,70004029646 

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ir-2022-receita-prorroga-prazo-entrega,70004029646
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ir-2022-receita-prorroga-prazo-entrega,70004029646
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ir-2022-receita-prorroga-prazo-entrega,70004029646
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Economia 

Receita Federal amplia 
isenção de Imposto de Renda 
na venda de imóvel 
 
Benefício fiscal vai valer para 
contribuinte que comprar nova casa 
antes de vender a atual e usar os 
recursos para quitar financiamento 
imobiliário anterior 
 
Lorenna Rodrigues e Guilherme 
Pimenta, O Estado de S.Paulo 
04 de abril de 2022 | 05h00 
 
Brasília - Quem vende um imóvel passou 

a ter mais uma alternativa para ficar 

livre de pagar Imposto de 

Renda sobre o que lucrou com o 

negócio. Sem alarde, a Receita 

Federal publicou uma norma que 

autoriza a isenção do tributo para quem 

utilizar os recursos para quitar, total ou 

parcialmente, financiamentos 

imobiliários contratados anteriormente. 

Para ter direito ao benefício, a quitação 

deve ser feita em até seis meses da venda 

do primeiro imóvel. 

Em regra, quem vende um imóvel paga 

alíquota de 15% a 22% sobre o ganho de 

capital, ou seja, a diferença entre o que 

pagou e quanto recebeu pela venda da 

casa ou apartamento. Em 2005, para 

estimular a construção civil e o setor 

imobiliário, o governo isentou do IR 

sobre ganho de capital quem usar o 

dinheiro, em até seis meses, para 

comprar um novo imóvel. 

A Receita Federal, porém, exigia que o 

contrato do novo imóvel fosse firmado 

depois da venda do primeiro imóvel para 

conceder o benefício. Isso levou muitos 

contribuintes a procurarem a Justiça 

para poder não pagar o tributo na 

quitação de um imóvel financiado 

anteriormente, pedidos que vinham 

sendo atendidos por decisões judiciais.  

Para ter direito ao benefício, a quitação 

deve ser feita em até seis meses da venda 

do primeiro imóvel. Foto: Werther 

Santana/ Estadão 

 

"A maioria das pessoas quando vende 

um imóvel é para comprar outro para 

morar. Dificilmente alguém vende a casa 

antes de comprar outra porque não quer 

ficar sem ter onde morar", explica o 

advogado Luca Salvioni, sócio da área 

tributária do Cascione Advogados. 

 

O advogado tributarista Daniel 

Clarke, advogado tributarista no 

Mannrich e Vasconcelos 

Advogados, acrescenta que, ao exigir o 

respeito a uma ordem cronológica - 

primeiro seria necessário vender um 

imóvel e depois, em até 180 dias, 

comprar e pagar um novo - o Fisco 

acabou criando um entrave para o uso 

do benefício fiscal. 

"É comum que os imóveis sejam 

adquiridos em fase de construção, o que 

torna impraticável que a pessoa venda 

primeiro o imóvel onde mora, para 

depois comprar outro onde morará. 

Outra situação comum é a pessoa buscar 

um imóvel que deseja comprar já 

pronto, celebrar um contrato de compra 

e venda e, somente depois, conseguir 

vender o imóvel em que vive". 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ir-22-saiba-como-saldo-devido,70004024200
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ir-22-saiba-como-saldo-devido,70004024200
https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
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Ao representar uma mudança de 

posicionamento da Receita, a norma 

acaba com a disputa que se arrastava nos 

tribunais. "A Receita não inventou isso 

do nada, na verdade reconheceu um 

direito dos contribuintes que vinha 

sendo chancelado pelos tribunais. Antes, 

beneficiava só quem tinha fôlego e 

conhecimento para ir ao Judiciário. 

Agora vale para todos. É uma notícia de 

bom senso e facilitação da vida do 

contribuinte", completa Salvioni. 

Além de beneficiar pessoas físicas, a 

mudança pode ajudar a aquecer o 

mercado imobiliário. O presidente 

da Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC), José Carlos 

Martins, afirmou que a medida é 

“extremamente positiva” e tende a 

auxiliar no impulso da recuperação 

econômica do setor. “O governo abre a 

possibilidade para usar o ganho de 

capital de outras formas”, avaliou. 

Por outro lado, ele vê preocupação com 

o descasamento da capacidade de 

compra das famílias com o preço de 

venda dos imóveis, tendo em vista que a 

inflação do setor foi superior à inflação 

da economia. 

A Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias 

(Abrainc) disse, em nota, que 

considera a medida benéfica aos 

contribuintes, "pois apresenta mais uma 

possibilidade de isenção no ganho de 

capital na venda de imóveis". 

"Porém, também seria necessário a 

adoção de mais medidas a favor do 

contribuinte que compra imóveis, uma 

delas seria a possibilidade de usar os 

juros do financiamento na dedução do 

IRPF", considera a entidade. 

Procurada, a Receita Federal afirma que 

o "reconhecimento da isenção foi feito 

com base em jurisprudência pacificada 

do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ)". 

 

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

ias/geral,receita-federal-imovel-

isencao-imposto,70004028434 

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/stj-superior-tribunal-de-justica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/stj-superior-tribunal-de-justica
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,receita-federal-imovel-isencao-imposto,70004028434
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,receita-federal-imovel-isencao-imposto,70004028434
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,receita-federal-imovel-isencao-imposto,70004028434
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Economia 

Justiça suspende demissão de 
420 empregados da Avibras 
 
Fabricante de sistemas de defesa pediu 
recuperação judicial em março 
 
4.abr.2022 às 17h24 
 
Fernanda BrigattiDouglas Gavras 

 
SÃO PAULO 

A Justiça do Trabalho em Jacareí 

(SP) suspendeu temporariamente a 

demissão de 420 empregados da Avibras 

Aeroespacial, considerada a principal 

fabricante no Brasil de sistemas pesados 

de defesa. A empresa enfrenta 

dificuldades financeiras, e entrou com 

pedido de recuperação judicial em 18 de 

março. 

O pedido para barrar as dispensas foi 

apresentado pelo Sindicato dos 

Metalúrgicos de São José dos Campos e 

Região. O número de demitidos equivale 

a quase um terço dos cerca de 1.500 

funcionários da indústria. 

 
Demonstração de lançamento de 

foguetes fabricados pela Avibras, em 

Goiás - Marcelo Camargo-

21.jul.11/Folhapress 

Neste domingo (3), ao conceder a tutela 

de urgência (decisão provisória e 

antecipada), o juiz Adhemar Prisco da 

Cunha Neto considerou um agravante o 

fato de a empresa ter solicitado 

recuperação judicial, pois, com isso, as 

verbas rescisórias não teriam sido pagas. 

Cunha Neto escreveu, na decisão, que 

independentemente do privilégio dado 

aos pagamentos a trabalhadores nas 

recuperações judiciais, essa vantagem 

"de nada adiantará, posto que o 

sustento, próprio e da família, não pode 

esperar." 

Em dez dias, a empresa deverá 

comprovar que comunicou o 

restabelecimento das obrigações 

contratuais a todos os demitidos, bem 

como orientações sobre como eles 

deverão proceder. A reintegração dos 

funcionários dispensados vale desde o 

dia em que eles foram demitidos, 18 de 

março. 

Em parecer encaminhado à ação, o 

Ministério Público do Trabalho disse 

considerar que já existe um 

entendimento judicial sedimentado a 

favor da obrigação de negociação com o 

sindicato da categoria em caso de 

demissão em massa. 

O Sindicato dos Metalúrgicos de São 

José divulgou nota dizendo que a 

decisão foi recebida com emoção pelos 

trabalhadores. Nesta segunda (4), um 

grupo de demitidos da Avibras está em 

Brasília (DF), onde tentam ser recebidos 

pelo governo federal. 

Segundo o pedido apresentado pela 

Avibras no fórum de Jacareí, onde fica a 

sede da empresa, o valor total da 

recuperação é de cerca de R$ 570 

milhões. Esta é a terceira vez que a 

Avibras precisa recorrer à Justiça por 

problemas de caixa: ela requereu 

concordata em 1990 e, em 200 8, entrou 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/fernanda-brigatti.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/douglas-gavras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/avibras-entra-com-pedido-de-recuperacao-judicial-e-demite-420-funcionarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/avibras-entra-com-pedido-de-recuperacao-judicial-e-demite-420-funcionarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/avibras-entra-com-pedido-de-recuperacao-judicial-e-demite-420-funcionarios.shtml
http://www.folha.com.br/
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em recuperação judicial que durou cerca 

de dois anos. 

De acordo com o advogado responsável 

pelo pedido de recuperação, Nelson 

Marcondes, do escritório Marcondes 

Machado, a crise financeira foi causada 

pela queda no número de contratos 

durante a pandemia. O advogado foi 

procurado nesta segunda, mas ainda não 

respondeu. 

Na decisão de domingo, o juiz Cunha 

Neto diz que a documentação 

apresentada pela Avibras comprova as 

dificuldades financeiras da empresa e o 

impacto da crise sanitária da Covid-19 

sobre os negócios, mas que há risco em 

manter os desligamentos. A empresa 

poderá ser multada em R$ 100 por dia, 

por trabalhador, se descumprir a 

decisão. 

Fundada na década de 1960 por um 

grupo de engenheiros do ITA (Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica), entre eles 

João Verdi Leite, a empresa cresceu no 

setor aeroespacial, participando de 

programas de pesquisa e desenvolvendo 

produtos para esse segmento. 

Atualmente, o carro-chefe é o sistema de 

lançamento de foguetes Astros-2 e sua 

versão mais recente, Astros-2020. Mas 

ela também vende outros produtos, 

como blindados. 

A empresa também tem o Exército 

brasileiro como cliente, mas como seu 

principal negócio é a venda de produtos 

para outros países, a Avibras ficou sem 

compradores durante a crise sanitária. 

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

o/2022/04/justica-suspende-demissao-

de-420-empregados-da-avibras.shtml 
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Economia 

Problemas com acesso à 
internet atingem 68% dos 
trabalhadores por apps 
 
Digitalização impulsionada pela 
pandemia ainda esbarra em limitações 
de infraestrutura, mostra pesquisa 
 
5.abr.2022 às 11h00Atualizado: 
5.abr.2022 às 12h00 
 
Gustavo Soares 

 
SÃO PAULO 

Apesar do aumento do acesso à internet 

no Brasil durante a pandemia, a 

qualidade dos serviços de conexão ainda 

não é homogênea. A maior parte 

dos trabalhadores por apps enfrentou 

dificuldades relacionadas à web em 

2021, segundo a pesquisa TIC Covid, 

divulgada nesta terça-feira (5). 

Para a categoria, ficar sem acesso à 

internet é como um trem tentar operar 

sem trilhos. A realização do serviço 

torna-se impossível, e ainda com o 

agravante de não haver formas de 

contornar o impacto no rendimento 

diário do trabalho. 

A pesquisa, elaborada 

pelo Cetic.br (Centro Regional de 

Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação), mostra que 

68% dos entregadores e motoristas de 

aplicativos passaram por esse tipo de 

situação no ano passado. 

 
Entregadores de aplicativos enfrentam 

dificuldades com conexão à internet 

- Karime Xavier/Folhapress 

A digitalização promovida pela 

pandemia, ao mesmo tempo que fez 

aumentar o acesso à internet entre os 

mais pobres, esbarra na falta de 

infraestrutura e evidencia 

a desigualdade digital existente no país. 

Segundo Fabio Senne, coordenador de 

pesquisas do Cetic.br/NIC.br, a 

pandemia aumentou a demanda por 

conexões de maior qualidade e 

estabilidade. "Não basta mais um acesso 

a cada três meses, mas sim um acesso a 

todo momento, sem interrupções e sem 

problemas de cobertura", diz. 

Um índice que resume a disparidade do 

acesso à internet no Brasil é o que se 

refere ao dispositivo usado para fazê-

lo. Enquanto o celular é o principal meio 

em todas as classes, o acesso pelo 

computador é restrito a 22% da classe 

D/E, frente a 93% da A/B. 

A proporção reflete a qualidade da 

experiência do usuário com a web à 

medida que trabalhar com planilhas, 

escrever textos e criar apresentações em 

um computador é muito mais produtivo 

do que em um smartphone. 

Além disso, enquanto 91% da classe A/B 

fez consultas, pagamentos ou outras 

transações financeiras pela internet em 

2021, o índice cai para 53% na classe 

D/E. 
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Apesar do número expressivamente 

menor, trata-se de um aumento 

significativo em relação à pesquisa TIC 

Domicílios 2019, feita com o mesmo 

recorte etário. Naquele ano, apenas 11% 

da classe D/E realizou esse tipo de 

atividade na internet. 

As restrições sociais impostas pela crise 

sanitária, que alavancaram o trabalho 

remoto e a oferta de serviços 

públicos por apps, como o Gov.br, 

o Pix e o auxílio emergencial, são o 

principal motivo para este aumento. 

Digitalização dos serviços 
públicos dispara na pandemia 
 

 

Prodesp, centro de processamento de 

dados do estado de São Paulo, 

responsável pela digitalização do 

Poupatempo Gabriel 

Cabral/FolhapressMAIS  

"Do ponto de vista do acesso à internet e 

a serviços online, dá para dizer que a 

distância entre os diferentes grupos da 

população foi reduzida [durante a 

pandemia]. Mas se olharmos do ponto 

de vista do aproveitamento dos recursos 

e das oportunidades, as desigualdades 

estão maiores ou se mantêm 

inalteradas", disse Senne. 

Em relação ao consumo, no geral da 

população, 51% dos usuários 

compraram produtos e serviços pela 

internet –na classe A/B, a proporção é 

de 81%, frente a apenas 30% da classe 

D/E. 

A pesquisa ainda mostra que o trabalho 

remoto foi realizado por 66% da classe 

A/B, 33% da classe C e 16% da classe 

D/E durante a pandemia. Entre os 

trabalhadores por apps, 60% entraram 

no ramo durante a crise da Covid. 

A amostra da 4ª edição da TIC Covid é 

de 5.552 pessoas com 16 anos ou mais, 

entrevistadas entre 15 e 30 de julho de 

2021 pela internet. 

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

o/2022/04/problemas-com-acesso-a-

internet-atingem-68-dos-

trabalhadores-por-apps.shtml 
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Pesquisa revela baixo índice 
de pedidos de autofalência em 
São Paulo 
 

4 de abril de 2022, 19h49 

No Brasil, a baixíssima incidência de 
pedidos de autofalência pode ser 
explicada pela pouca eficiência do 
sistema e por seu caráter punitivista. 
O empresário deveria ter incentivos 
regulatórios para que, quando detectado 
o risco, já se declarasse insolvente. Ou 
seja, a autofalência precisa ser vista 
como uma solução organizada e mais 
barata para encerrar a empresa.  

A maior parte das falências é solicitada 
pelos credores de empresas insolventes  
Jintana Pokrai 

Essa foi uma das conclusões a que 
chegou o Observatório da Insolvência, 
desenvolvido pela Associação Brasileira 
de Jurimetria (ABJ) em parceria com o 
Núcleo de Estudos de Processos de 
Insolvência (Nepi) da PUC-SP, que 
teve como objetivo principal obter uma 
visão empírica do processo de falência 
em São Paulo. 

O observatório buscou colher dados 
estatísticos dos processos judiciais 
envolvendo empresas em crise no 
estado, buscando identificar gargalos e 

oportunidades para aprimorar a 
prestação jurisdicional. Foram coletados 
dados de 6.270 processos no total. 

Primeiramente, foi analisada a 
frequência das diferentes origens do 
processo de falência. O mais comum é o 
pedido de falência feito pelo próprio 
credor que não teve suas dívidas 
satisfeitas, o que ocorreu em 91,9% dos 
casos. Outra forma de iniciar o processo 
é a autofalência, que ocorre pelo pedido 
voluntário de falência da empresa, ou 
em decorrência de processos de 
liquidação extrajudicial, o que foi 
verificado em apenas 3,8% dos casos. 
Por fim, em 3% dos casos há a 
convolação da recuperação judicial em 
falência, que ocorre quando a tentativa 
de recuperar a empresa judicialmente é 
infrutífera. 

Sobre o perfil do autor dos pedidos de 
falência, a pesquisa do Observatório da 
Insolvência identificou que 15,6% foram 
feitos por pessoas físicas; nos demais 
casos, por pessoas jurídicas. Entre as 
empresas, as relacionadas a atividades 
financeiras são as requerentes mais 
frequentes (30,7%), seguidas pelo 
comércio e reparação de veículos 
(23,2%) e indústrias de transformação 
(22,9%). Já em relação às empresas 
requeridas, as mais comuns são 
relacionadas a comércio e reparação de 
veículos (29,4%), seguidas por indústria 
(27,2%) e construção (18,3%). 

A natureza jurídica das empresas que 
entram em processo de falência também 
foi avaliada. A sociedade limitada 
representa 63,4% dos processos, em 
seguida aparecendo as empresas 
individuais de responsabilidade 
limitada (17,6%) e as sociedades 
anônimas fechadas (13,1%). Nesse ponto 
chama a atenção o fato de que o 
empresário individual representa 59,5% 
do total de empresas, mas apenas 4,4% 
dos processos de falência existentes. Isso 
mostra que muitas vezes o pequeno 
empresário apenas "fecha as portas", 
sem passar por um processo adequado 
de falência. 
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Decretação de falência 
Excluindo os processos originados de 
convolação, dos 6.081 casos analisados, 
apenas 1.162 (19,1%) tiveram a falência 
decretada. Além disso, 557 (9,2%) ainda 
aguardavam decisão de decretação no 
momento da coleta dos dados. 

A proporção de autofalências não 
decretadas é surpreendentemente alta, 
considerando que se trata de um pedido 
voluntário. Ao analisar os casos 
individualmente, a pesquisa 
identificou que 26,7% dos 236 processos 
de autofalência tiveram a petição inicial 
indeferida. 

Os principais motivos para isso são: falta 
de interesse da 
requerente/abandono/desistência 
(30,8%); insuficiência material (28,3%); 
e acordo extrajudicial (28,3%). Isso 
demonstra que o credor usa a falência 
como forma alternativa de execução 
individual, perdendo o interesse em 
seguir com o processo quando satisfaz 
sua pretensão pessoal. 

Apesar de a empresa ter a falência 
decretada, uma parte dos processos teve 
encerramento sumário por causa da 
falta de pagamento de caução do 
administrador judicial (29,1% nas ações 
distribuídas por credores). Outros 
fatores que impedem o andamento dos 
processos são a arrecadação e a 
avaliação de bens. Dos 1.062 casos 
restantes, somente 268 possuem alguma 
avaliação e 216 têm leilões. 

Clique aqui para ler a pesquisa 
completa 

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

04/pesquisa-revela-baixo-indice-

pedidos-autofalencia-sao-paulo 
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TJ-SP condena empresa de 
frete por copiar anúncios de 
concorrente 
 

5 de abril de 2022, 11h41 

Por Tábata Viapiana 

A cópia de um anúncio, fruto do trabalho 

e do esforço desenvolvido pela empresa 

autora, demonstra a atuação desonesta e 

contrária à boa-fé da empresa ré, ficando 

configurada a concorrência desleal, 

devendo tal atitude ser repreendida. 

Agência SenadoEmbora públicos, anúncios da 

empresa de frete não poderiam ser 

copiados, segundo o TJ-SP 

Esse foi o entendimento adotado pela 2ª 

Câmara Reservada de Direito 

Empresarial do Tribunal de Justiça de 

São Paulo para condenar uma empresa 

de fretes por ter copiado os anúncios 

de uma concorrente. Ambas as 

empresas prestam serviço de facilitação 

de contratação de frete 

entre embarcadoras e 

caminhoneiros por meio da divulgação 

de anúncios de frete. 

A autora alegou que a ré copiava os 

anúncios de seu site. Em primeiro grau, 

a ação foi julgada improcedente. Porém, 

o TJ-SP acolheu o recurso da autora. 

Para o relator, desembargador Grava 

Brazil, os documentos anexados aos 

autos comprovam que a ré estava, de 

fato, replicando os fretes anunciados 

pela autora, sem a devida autorização. 

"Pelas provas carreadas aos 

autos, verifica-se que a empresa apelada 

estava copiando, indevidamente, os 

anúncios publicados no site da empresa 

apelante, devendo tal atitude ser 

coibida, por caracterizar concorrência 

desleal, decorrente, sobretudo, do 

aproveitamento parasitário do trabalho 

da empresa apelante, ainda que os fretes 

publicados pela empresa apelante sejam 

de caráter público". 

Segundo o magistrado, ao copiar os 

anúncios publicados pela autora, a 

ré acabou por aproveitar-se "indevida e 

deslealmente" dos esforços e trabalho de 

sua concorrente, o que deve ser coibido 

pelo Judiciário. "Ainda que não estejam 

configuradas as hipóteses previstas no 

artigo 195 da LPI, é possível ser 

reconhecida a concorrência desleal na 

modalidade 'genérica', estabelecida no 

artigo 209, da LPI". 

O artigo 209 da Lei de Propriedade 

Intelectual permite "ao prejudicado o 

direito de haver perdas e danos em 

ressarcimento de prejuízos causados por 

atos de violação de direitos de 

propriedade industrial e atos de 

concorrência desleal não previsto na 

norma, tendentes a prejudicar a 

reputação ou os negócios alheios, a criar 

confusão entre estabelecimentos ou 

entre os produtos e serviços postos no 

comércio". 

Conforme o relator, embora os anúncios 

dos fretes da autora sejam públicos e de 

livre acesso pela internet, tal fato não 

permite que a ré, que atua no mesmo 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-05/tj-sp-condena-empresa-frete-copiar-anuncios-concorrente#author
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ramo empresarial e visa a atingir o 

mesmo público-alvo, "possa se utilizar 

dos mencionados anúncios em sua 

plataforma com o fim de se aproveitar 

economicamente da informação, 

valendo-se unicamente do trabalho 

desempenhado pela empresa apelante". 

Assim, Brazil reformou a sentença 

para reconhecer os atos de concorrência 

desleal praticados pela ré e julgar 

procedente a ação, determinando que a 

empresa condenada se abstenha de 

replicar indevidamente os anúncios da 

autora, sob pena de multa, a ser fixada, 

oportunamente e se necessário, pelo 

juízo de origem. A decisão foi tomada 

por unanimidade. 

Clique aqui para ler o acórdão 

1076821-58.2019.8.26.0100 

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

05/tj-sp-condena-empresa-frete-

copiar-anuncios-concorrente 
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OAB Nacional forma lista 
sêxtupla para vaga de 
desembargador do TRF-3 
 
5 de abril de 2022, 10h37 

Os nomes dos componentes da lista 

sêxtupla da advocacia para uma vaga de 

desembargador no Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região (TRF-3) foram 

escolhidos nesta segunda-feira (4/4) 

pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). Um deles 

vai substituir a desembargadora Cecília 

Marcondes, que se aposentou. 

A vaga foi aberta com a aposentadoria da 

desembargadora Cecília Marcondes 
Reprodução 

O processo de formação da lista contou 

com 21 candidatos. Todos eles foram 

sabatinados rapidamente por uma 

comissão de arguição composta pelos 

conselheiros federais Ana Karolina 

Carvalho (MA), Olavo Hamilton de 

Andrade (RN) e Ariana Teles (GO). 

"Registramos 21 candidaturas de 

advogadas e advogados experimentados 

e qualificados, e o plenário da Ordem 

cumpriu sua função de elaborar a lista 

sêxtupla para colocar à disposição do 

Judiciário e do Executivo", comentou o 

presidente da OAB, Beto Simonetti. 

A relação elaborada pela Ordem será 

enviada ao TRF-3, que vai escolher três 

dos seis nomes para formar a lista 

tríplice que será apresentada ao 

presidente da República, o responsável 

pela escolha do novo integrante do 

tribunal. O quinto constitucional, 

dispositivo que destina um quinto das 

vagas de tribunais brasileiros a 

advogados e membros do Ministério 

Público, está previsto no artigo 94 da 

Constituição Federal. 

A lista sêxtupla formada pela OAB nesta 

segunda tem os seguintes nomes:  

• Fernando Olavo Saddi Castro 

• Luiz Henrique Volpe Camargo 

• Marcelo Vieira de Campos 

• Rita Maria Costa Dias Nolasco 

• Sandro Pissini Espíndola 

• Vanusa Inácio Machado 

Com informações da assessoria de 

imprensa da OAB. 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-
05/oab-forma-lista-sextupla-vaga-
desembargador-trf 
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Sequestros internacionais de 
crianças podem ter soluções 
mais rápidas 
 
O CNJ aprovou uma resolução que 
permite acelerar os processos judiciais 
de restituição de crianças com até 16 
anos, ajuizados com base na Convenção 
da Haia. 
 
terça-feira, 5 de abril de 2022 

 

O Plenário do CNJ aprovou resolução 

que permite acelerar os processos 

judiciais de restituição de crianças com 

até 16 anos, ajuizados com base na 

Convenção da Haia, de 1980. Foram 

definidos novos procedimentos para 

esses processos judiciais, apoiando que 

as decisões da magistratura sejam mais 

efetivas e apresentadas em prazo 

razoável. 

 

CNJ: Casos de sequestro internacional 

de crianças podem ter soluções mais 

rápidas.(Imagem: Freepik) 

 

A Convenção da Haia trata dos aspectos 

civis do sequestro internacional de 

crianças e foi internalizada no Brasil 

com a promulgação do decreto 

presidencial 3.413/00. Em 2018, com 

a resolução CNJ 257, foram definidas 

algumas diretrizes para o 

processamento desses casos no 

Judiciário, como a relação entre os 

processos judiciais de retorno, de 

competência da Justiça Federal, e de 

guarda, que tramitam na Justiça 

Estadual. Houve também a criação de 

um assunto específico nas Tabelas 

Processuais Unificadas (TPUs), que 

permite a realização de análises 

estatísticas. 

 

Mas, além de ser necessária a 

atualização da norma aos novos 

ordenamentos do Código de Processo 

Civil, ainda persistiam dúvidas sobre 

regras e procedimentos aplicáveis a 

esses casos em que a criança foi 

subtraída do local de sua residência 

habitual por um genitor sem a 

autorização do outro, o que gerava 

morosidade nos processos judiciais. A 

Convenção da Haia indica que o tempo 

adequado seria de até seis semanas, o 

que é desafiador ao Judiciário 

brasileiro, considerando os prazos 

previstos pela legislação processual 

para realizar audiência de conciliação, 

contestação, réplica, instrução e 

julgamento, além de recursos a outras 

instâncias. 

 

Por isso, o Ato Normativo 0000904-

78.2022.2.00.0000 foi elaborado para 

desburocratizar procedimentos 

judiciais, buscando respostas mais 

céleres possíveis, sem prejuízo das 

garantias do processo legal e da 

dignidade da pessoa humana. Relatado 

pela corregedora nacional de Justiça, 

ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

a nova resolução contou com 

contribuições da Advocacia-Geral da 

União, da Autoridade Central Federal 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2686
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/tabela-processuais-unificadas/
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/tabela-processuais-unificadas/
https://www.migalhas.com.br/
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do Ministério da Justiça, do Conselho 

da Justiça Federal e da Corregedoria 

Geral da Justiça Federal. 

 

Regras 

A partir de agora, os juízos podem 

utilizar ferramentas automáticas para 

tradução de documentos estrangeiros, 

desde que não prejudique a 

compreensão do conteúdo. A medida 

resolve a escassez de recursos para 

pagamento de peritos juramentados, 

principalmente nos casos com 

assistência judiciária gratuita. 

 

Outro ponto regulamentado foi a 

premissa de que a integração da criança 

ao Brasil não é motivo para recusa da 

entrega quando ela estiver há menos de 

um ano no país. Embora já tenha, no 

artigo 12 da Convenção, a disposição 

expressa sobre como conduzir casos 

como esses, muitas vezes ocorre de o 

juiz ou juíza permitir a produção de 

provas quanto à adaptação, o que atrasa 

a conclusão do processo. 

 

A nova norma também definiu as 

funções dos juízes de enlace para a 

Convenção da Haia de 1980, tanto para 

que atuem como elemento facilitador 

na prática de atos processuais que 

envolvam a jurisdição de Estado 

estrangeiro como para que orientem e 

fomentem a capacitação e 

especialização de magistrados e 

magistradas que atuam com sequestro 

internacional de crianças. E ainda foi 

previsto o acompanhamento 

permanente de cada um dos processos 

dessa natureza pela Corregedoria 

Nacional de Justiça, pelo Conselho da 

Justiça Federal e pelas Corregedorias 

Regionais, em apoio e interlocução 

contínua com o juízo. 

Informações: Agência CNJ de Notícias 
 

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

/363188/sequestros-internacionais-de-

criancas-podem-ter-solucoes-mais-

rapidas 
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Família responde por valores 
devidos a empregada 
doméstica 
 
Para o TRT-2, a inclusão da família 
como ente empregador decorre das 
peculiaridades das atividades do 
empregado, sendo certo que a direção 
da prestação dos serviços é feita por 
várias pessoas. 
 
terça-feira, 5 de abril de 2022 

 

Os membros da família que se 

beneficiam do serviço doméstico devem 

responder pelo pagamento das verbas 

trabalhistas devidas ao trabalhador. 

Com esse entendimento, a 12ª turma do 

TRT da 2ª região confirmou decisão de 

1º grau que responsabilizou a sobrinha-

neta de uma idosa a quitar valores 

devidos a uma empregada doméstica. 

 

Sobrinha-neta de idosa responderá por 

verbas trabalhistas de 

doméstica.(Imagem: Freepik) 

 

Após atuar por mais de cinco anos como 

cuidadora, a trabalhadora foi 

dispensada por justa causa. Então, 

processou tanto a mulher de 89 anos 

quanto a sobrinha-neta, pedindo itens 

como seguro-desemprego, aviso prévio 

e multa do FGTS -Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço. 

Para o relator, desembargador Benedito 

Valentini, a inclusão da família como 

ente empregador decorre das 

peculiaridades das atividades do 

empregado, sendo certo que a direção 

da prestação dos serviços é feita por 

várias pessoas, conforme o caso. Além 

disso, destaca que é considerada 

residência para fins de vínculo 

doméstico qualquer local em que se 

atue em benefício dos integrantes do 

núcleo familiar. 

 

Em depoimento, a sobrinha admitiu em 

juízo que era responsável pela parte 

burocrática do contrato com a 

empregada, que fazia as anotações em 

CTPS, além de ter sido a única pessoa 

da família a receber a doação do imóvel, 

no qual passou a residir, após a morte 

da tia. Para o relator, esses fatos 

reforçam a conclusão de que ela 

(sobrinha) era legítima empregadora e 

que dirigia a prestação pessoal de 

serviços da doméstica. 

 

"Refoge da razoabilidade e do bom 

senso admitir que a tia-avó da 

reclamada, em razão de sua idade 

avançada, bem como pelo fato de ser 

cadeirante, possuísse o pleno 

discernimento e liberdade para 

gerenciar o contrato de trabalho de 

sua empregada doméstica, dar ordens 

quanto à organização da casa, 

estabelecer os horários de 

alimentação, dentre outras atribuições 

de uma residência." 

 

• Processo: 1000033-

79.2021.5.02.0446 

 

Informações: TRT-2 

https://www.migalhas.com.br/
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Advogados são beneficiados 
pela decisão do STJ sobre 
honorários 
 
No mês passado, ministros decidiram 
que os honorários de sucumbência 
devem ser aplicados em obediência ao 
novo CPC e, portanto, fixados entre 
10% e 20% do valor da condenação ou 
do proveito econômico. 
 
terça-feira, 5 de abril de 2022 

 

A sessão do dia 16 de março da Corte 

Especial do STJ promulgou uma 

decisão que teve impacto gigantesco na 

advocacia brasileira. Na ocasião, o 

colegiado decidiu que os honorários de 

sucumbência devem ser aplicados em 

obediência ao novo CPC e, portanto, 

fixados entre 10% e 20% do valor da 

condenação ou do proveito econômico. 

 

A sentença foi uma conquista marcante 

da advocacia, após a OAB atuar 

como amicus curiae nos processos. "É 

gratificante ver o resultado prático da 

atuação da OAB em favor da advocacia, 

classe que representamos. A Ordem 

atuou lado a lado com colegas que 

também agregaram forças à tese e é 

gratificante ver o impacto positivo e 

prático que a decisão já surtiu", diz o 

presidente nacional da OAB, Beto 

Simonetti. 

 

 

Advogados são beneficiados pela 

decisão do STJ sobre 

honorários.(Imagem: Gabriel 

Cabral/Folhapress) 

 

O advogado Felipe Jim Omori, sócio de 

Direito Tributário no KLA Advogados, 

era responsável por um dos recursos 

repetitivos julgados naquela data. A 

aplicação da equidade na causa em que 

trabalha havia tornado as verbas 

honorárias irrisórias: o valor da causa 

da execução fiscal, no momento da 

propositura, era de R$ 5.771.703,35, e o 

determinado pelo acórdão, a título de 

verbas sucumbenciais, foi de R$ 15 mil, 

o que representa aproximadamente 

0,26% do total. 

 

A polêmica dos honorários começou 

com um débito de ISS no município de 

São Paulo, em 2017. Omori defendeu o 

cliente desde o início, ainda na esfera 

administrativa. O caso, na verdade, é 

maior que essa discussão - a execução 

fiscal veio no final para cobrar um 

débito que, na época, estava em quase 

R$ 8 milhões. Hoje, alcançaria o valor 

de R$ 15 milhões. 

 

A decisão da primeira instância foi 

favorável, mas o município apelou para 

o TJ/SP, que reduziu os honorários. Os 

advogados responsáveis apresentaram 

o recurso e, nesse momento da análise 

de admissibilidade do recurso especial, 

https://www.migalhas.com.br/
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o TJ selecionou a causa como 

representativa de controvérsia e a 

remeteu ao STJ. 

 

Confiança na tese 

"No início, não era possível saber que 

ele ia se tornar representativo, porque 

isso acontece só na fase de 

admissibilidade. Só o fato de temos sido 

selecionados aqui no Tribunal já era um 

indicativo de que o recurso 

potencialmente poderia virar esse 

repetitivo. Fomos acompanhando de 

perto a comissão que aprovou o nosso 

caso como representativo", contou 

Omori. 

 

O advogado tinha bastante confiança na 

tese apresentada, porque ela ainda não 

tinha sido julgada, porém tinha receio 

de que o STJ mantivesse a 

jurisprudência antiga. "Tanto é que a 

votação foi, de certa forma, apertada na 

Corte Especial. Acho que, por isso, é 

uma vitória. É a superação de um 

entendimento historicamente 

desfavorável, ainda que com a mudança 

do Código de Processo Civil." 

 

Mas, para ele, o novo CPC foi um marco 

legislativo e um ponto importante a ser 

considerado no julgamento. A 

composição da Corte também foi 

favorável, já que muitos ministros 

estavam trabalhando há um tempo com 

o novo CPC. "Deu tempo de maturar 

essa legislação também." 

 

A situação vivida no caso não foi 

isolada, conta Omori. "Às vezes, tem 

casos de dezenas de milhares, ou até 

milhões, em que os honorários são 

aplicados em R$ 5 mil. Não reflete o 

valor da causa. Acho que é consenso da 

advocacia de que era uma prática bem 

comum. E a mudança na legislação é 

um sintoma disso, indica que era assim 

mesmo." E, para ele, a participação da 

OAB reforçou a importância e o 

destaque do caso. 

 

"Julgamentos da Corte Especial são 

mais aprofundados, mais densos, pelo 

tipo de matéria que chega lá. Mas fiquei 

impressionado com os ministros se 

manifestando, se posicionando tão 

detidamente", disse. E, acrescentou, 

com o resultado de um sentimento de 

alívio: "Enfim, essa vitória para a 

advocacia. E poder ter feito parte, ainda 

que uma pequena parte, com vários 

colegas também sustentando, é muito 

bom", disse. 

 

Felipe Omori afirma que o receio era 

que a jurisprudência anterior fosse 

mantida e isso gerasse uma série de 

inseguranças. "Porque se o texto da lei 

não está sendo observado ali, o que 

mais no texto da lei não vai ser 

observado? Então isso traz uma 

segurança positiva. É uma evolução." 

 

Segundo o advogado, a decisão do STJ 

foi um divisor de águas para quem está 

na área tributária. "Se você pegar desde 

o começo, o processo mal tinha 

começado e a gente já estava condenado 

em 10%, se a empresa decidisse pagar. 

Veja como é a disparidade de 

tratamento. Se o contribuinte vai pagar, 

ele já sai com 10%. A gente 

apresentando a defesa, ganhando a 

discussão, foi condenado em R$ 15 mil. 

Não representava nada do valor 
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envolvido. Eu acho que obedecer a 

tabela agora é uma vitória." 

 

Início da carreira 

O impacto dessa decisão do Tribunal foi 

sentido pelo advogado que atua na 

capital federal Renato Caixeta de 

Oliveira. Ele conta que foi a primeira 

causa de maior valor que pegou, logo no 

início da carreira, no primeiro ano de 

inscrição na OAB. "E, na advocacia, 

quanto maior a causa, maior é a 

responsabilidade do advogado. E a 

outra parte era a Codhab (Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional do 

Distrito Federal), uma empresa pública, 

com uma equipe jurídica. Eu tinha 

certeza da razão do meu cliente, fiz tudo 

com o maior cuidado", disse. 

 

Ele assumiu o caso de um cliente que 

buscava a regularização do imóvel em 

que mora em Brasília. O montante foi 

fixado em R$ 300 mil. A Codhab 

recorreu e o Tribunal estabeleceu o 

honorário de R$ 1 mil. Mas Renato 

receberia apenas R$ 1 mil, o que 

significa 0,33% do total. Ele recorreu e 

foi até o STJ contestar a decisão. O 

processo foi sobrestado, para que 

esperasse a decisão dos recursos 

anteriores. 

 

No caso, o cliente buscava a 

documentação do imóvel para ter a 

segurança da regularidade da situação. 

Ele lembra que o juiz responsável pelo 

caso concedeu a tutela de urgência 

pedida por ele e alterou o valor da causa 

- de R$ 20 mil para R$ 300 mil. E 

condenou a parte contrária, em razão 

do art. 85, §2°, a pagar 10% do valor 

atualizado da causa. 

"Fiquei bastante chateado. Porque está 

escrito na lei. É o direito do advogado. 

Tentei conversar, fui presencialmente 

lá, tentei administrativamente. E aí 

entrei com recurso especial, que foi 

admitido e ficou sob a relatoria do 

ministro Herman Benjamin", conta. 

 

Em 2019, o relator suspendeu o 

processo, para que aguardasse a 

apreciação dos outros casos. Agora, 

com a decisão, eu vou poder auferir o 

que está escrito na lei", comemora. 

 

Ele contou que acompanhou a sessão 

com ansiedade. "Se o advogado não 

puder receber devidamente, o que 

vamos fazer? Ninguém reduz os salários 

de outras áreas do Direito dessa forma. 

Tem de haver um critério objetivo, se o 

que é de direito é R$ 1, que receba R$ 1, 

mas se o valor é R$ 30 mil, e a gente 

trabalhou para isso, fez uma 

especialização, uma defesa bem-feita, 

tanto que teve sucesso no processo, que 

seja R$ 30 mil", enfatiza. 

 

O caso definiu os rumos que ele seguiria 

a partir dali. Agora, é especializado em 

Direito Imobiliário. 

Informações: OAB. 
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STJ muda cálculo do ITBI e 
abre espaço para reduzir 
carga e restituição 

Em março, 1ª Seção definiu que 

imposto deve ser calculado sobre valor 

da transação declarado pelo contribuinte 

• BÁRBARA 

MENGARDO 

05/04/2022 11:00Atualizado em 

05/04/2022 às 12:04 

 
comentários 

Crédito: Raoni Arruda 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
tomou, no mês de março, uma 
importante decisão relacionada ao 
Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI). O entendimento da 
Corte deixa nas mãos dos contribuintes 
a apresentação do valor sobre o qual será 
calculado o imposto, abrindo a 
possibilidade, segundo especialistas, de 
redução da carga tributária em algumas 
situações e de restituição de valores 
pagos a mais no passado. 

O tema consta no REsp 1.937.821, 
analisado pela 1ª Seção sob o rito dos 
recursos repetitivos. Após a análise da 
ação os ministros, por unanimidade, 
definiram três teses: 

• A base de cálculo do ITBI é 
o valor do imóvel 
transmitido em condições 
normais de mercado, não 
estando vinculada à base de 
cálculo do IPTU, que nem 
sequer pode ser utilizada 
como piso de tributação; 

• O valor da transação 
declarado pelo contribuinte 
goza da presunção de que é 
condizente com o valor de 
mercado, que somente pode 
ser afastada pelo fisco 
mediante a regular 
instauração de processo 
administrativo próprio (art. 
148 do CTN); 

• O município não pode 
arbitrar previamente a base 
de cálculo do ITBI com 
respaldo em valor de 
referência por ele 
estabelecido 
unilateralmente. 

Em resumo o STJ permitiu que o cálculo 
do ITBI, que incide na compra e na 
transferência de imóveis, seja feito com 
base no valor da transação, que é 
declarado pelo contribuinte. A base de 
cálculo do imposto, assim, não pode ser 
derivada de um valor sugerido 
unilateralmente pelo município. 

Tributaristas explicam que atualmente a 
forma de cálculo do ITBI varia de 
município para município. Na capital 
paulista, por exemplo, no caso de venda 
ou transferência de imóveis é feita uma 
comparação entre o valor da operação e 
um valor pré-estabelecido pela 
prefeitura. O imposto incide sobre a 
maior entre as duas cifras. 

A 1ª Seção do STJ, porém, inverteu a 
lógica de cálculo do imposto ao deixar 
nas mãos do contribuinte a apresentação 
do valor da operação, partindo do 
pressuposto de que houve boa-fé por 
parte da pessoa física ou jurídica e de 
que o montante corresponde ao valor de 
mercado. Em caso de discordância do 

https://www.jota.info/autor/barbara-mengardo
https://www.jota.info/autor/barbara-mengardo
https://www.jota.info/autor/barbara-mengardo
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-barbara-mengardo/stj-muda-calculo-do-itbi-e-abre-espaco-para-reduzir-carga-e-restituicao-05042022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/superior-tribunal-de-justica
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/itbi-entenda-como-e-cobrado-e-calculado-13052021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/iptu-entenda-como-funciona-e-como-e-calculado-por-municipios-13052021
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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município haverá a possibilidade de 
questionamento pela via administrativa. 

Em seu voto, o relator, ministro Gurgel 
de Faria, ressaltou que ao dimensionar o 
valor dos imóveis o município pode não 
levar em consideração pontos que 
podem alterar o preço, como o estado de 
conservação e a existência de 
benfeitorias. Além disso, elementos 
como a necessidade de vender o imóvel 
com urgência podem influenciar no 
valor da operação. 

Em relação ao atrelamento da base de 
cálculo do ITBI à do IPTU, Gurgel de 
Faria defendeu que o último imposto 
não reflete o real valor de mercado do 
imóvel, levando em consideração apenas 
elementos como metragem e localização. 

O recurso foi julgado sob a sistemática 
dos recursos repetitivos, o que significa 
que as teses fixadas pela 1ª Seção 
deverão ser necessariamente observadas 
pelo Judiciário na resolução de casos 
idênticos ao analisado pela Corte. 

Segundo tributaristas, o precedente é 
positivo por garantir que o ITBI incidirá 
sobre o real valor da operação. Em 
alguns casos, de acordo com advogados, 
poderá ocorrer a redução do total a 
pagar do imposto. 

O advogado Felipe Sartorelli, do NFA 
Advogados, diz que não há uma regra 
sobre qual valor é superior: o da 
operação ou o apresentado pela 
prefeitura. Ele cita que em casos de 
incorporadoras que compram várias 
casas para a construção de um 
empreendimento, por exemplo, o valor 
praticado pode ser maior do que o de 
mercado. Assim, o valor da operação é 
superior ao apresentado pelo 
município.  

Mesmo assim, para Sartorelli, o 
precedente do STJ é “plenamente 
favorável” aos contribuintes. “A base de 
cálculo está efetivamente de acordo com 
o que está sendo negociado”, diz. 

O posicionamento do STJ também abre 
a possibilidade, respeitada a prescrição, 
de que contribuintes busquem a 
restituição nos casos em que o ITBI foi 
calculado com base em valor superior ao 
efetivamente praticado. De acordo com 
o advogado Renato Nunes, do Machado 
Nunes Advogados, por se tratar de uma 
alteração recente ainda não há 
jurisprudência sobre o tema, porém é 
interessante ao contribuinte, nesses 
casos, buscar avaliações que 
demonstrem que o valor apresentado 
pela prefeitura é superior ao valor de 
mercado. 

A má notícia aos contribuintes, porém, é 
que não é possível dizer que a partir do 
posicionamento do STJ haverá 
necessariamente uma alteração na 
forma de cobrança pelas prefeituras. 
Isso porque o entendimento da Corte 
vincula apenas o Judiciário, abrindo a 
possibilidade de que os municípios 
continuem utilizando valores pré-
estabelecidos para o cálculo do ITBI.  

A situação obrigaria os contribuintes a 
irem à Justiça para pagar o imposto com 
base no valor da operação. No 
Judiciário, contudo, o resultado tenderia 
a ser positivo à pessoa física ou jurídica 
caso a situação fosse similar à discutida 
pelo STJ. 
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Telemedicina. Imagem: Intel Free 
Press/ wikimedia commons 

Está prevista para esta terça-feira (5/4) 
a votação no plenário da Câmara dos 
Deputados do Projeto de Lei 
1998/2020, que regulamenta a prática 
da telemedicina após a pandemia. A 
inclusão do projeto na pauta de votações 
da primeira semana de abril foi uma 
promessa do presidente da 
Casa, Arthur Lira (PP-RR). 

A matéria chegou ao plenário após um 
requerimento de urgência apresentado 
pela deputada Luisa Canziani (PSD-PR) 
e assinado por outros 36 deputados. O 
documento foi aprovado em dezembro, 
pouco antes do recesso parlamentar, e 
desde o retorno dos trabalhos em 2022, 

este grupo de deputados trabalha para 
acelerar a aprovação. 

Audiência pública no Senado 

No Senado Federal, um outro Projeto de 
Lei (PL 4223/2021), de autoria do 
senador Esperidião Amin (PP-SC), 
também pode encaminhar a 
regulamentação sobre ações e serviços 
em tele saúde. O projeto conta com a 
simpatia do setor ligado à telemedicina. 
Observadores avaliam que o texto traz 
menos riscos do que o que está em 
análise na Câmara dos Deputados. 

Para este PL, que tramita na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS), já foi 
designado um relator, que é o senador 
Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). 

Na próxima quarta-feira (6/4), às 
10h30m, a CAS faz uma audiência 
pública, em caráter remoto, para 
discutir o assunto. Participam como 
convidados: Caio Soares (Presidente da 
Saúde Digital Brasil); Antônio Carlos 
Endrigo (Presidente da Comissão de 
Saúde Digital da AMB); Carlos Pedrotti 
(Gerente Médico do Centro de 
Telemedicina do Hospital Israelita 
Albert Einstein); Donizetti Dimer 
Giamberardino Filho (Conselheiro do 
CFM) e um representante do Ministério 
da Saúde. 
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Sede do Carf. Crédito: JOTA Imagens 

O Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) estendeu à 1ª Seção de 
Julgamento a competência para julgar 
processos de até 60 salários mínimos 
que envolvam Imposto de Renda das 
Pessoas Físicas (IRPF), originalmente 
julgados pelas Turmas Extraordinárias 
da 2ª Seção. A informação consta na 

Portaria Carf 2605, divulgada na última 
quinta-feira (21/3). 

A mudança temporária abrange apenas 
os processos que ainda não foram 
distribuídos. “Embora seja controversa 
essa questão de transferências de 
competência, o Ricarf [Regimento 
Interno do Carf] permite, em seu artigo 
5º do Anexo II. E, no caso concreto, não 
havia mais processos de até 60 salários 
mínimos para sortear nas turmas 
extraordinárias da 1ª Seção, enquanto 
na 2ª Seção há mais de 10 mil processos, 
com temporalidade muito alta”, explica 
um conselheiro da 1ª Seção. 

O tributarista Alexandre Monteiro, do 
Bocater Advogados, acredita que um dos 
motivos para a mudança é a tentativa de 
reduzir o estoque do Carf, que têm 
aumentado em razão da adesão de 
conselheiros fazendários ao movimento 
dos auditores fiscais pela 
regulamentação do bônus de eficiência, 
que suspendeu a maioria das sessões por 
falta de quórum. Para ele, a distribuição 
dos casos de IRPF de até 60 salários 
mínimos – que vinham se acumulando – 
pode amenizar o estoque, uma vez que 
são temas mais simples. 

“Em relação ao Imposto de Renda, as 
turmas da 2ª Seção julgam os casos de 
pessoas físicas, já a 1ª Seção de pessoas 
jurídicas. Existe uma separação técnica 
entre as duas seções, e agora terá a 1ª 
Seção julgando temas estranhos a ela. 
Isso pode gerar algum embaraço na 
análise desses casos”, avalia Monteiro. 
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Brasil 

Mineradora busca Bolsonaro 
para destravar mina de 
potássio na Amazônia alvo da 
Justiça 
 
Encontro de executivos da companhia 
canadense ocorreu fora da agenda 
oficial do presidente 
 
Por Cristiano Zaia, Valor — Brasília 
04/04/2022 09h15  Atualizado há 16 
minutos 

 
Num momento em que o Brasil busca 
suprir a demanda 
por fertilizantes afetada pelos 
estragos da guerra na Ucrânia, a 
mineradora Potássio do Brasil, 
controlada pelo banco canadense Forbes 
& Manhattan, buscou apoio do 
presidente Jair Bolsonaro, na semana 
passada, para destravar uma mina de 
potássio na Amazônia, alvo da Justiça 
há cinco anos. 
 

 

Stan Bharti, presidente do conselho de 
administração da Potássio do Brasi, e 
Jair Bolsonaro — Foto: Arquivo 

Desde o início de março, Bolsonaro 
voltou a defender ferrenhamente a 
aprovação do projeto de lei do governo 
que permite mineração em terras 
indígenas como solução para resolver o 
problema da redução de fertilizantes 
russos, de quem o Brasil é grande 

importador. O PL até andou, com a 
aprovação pela Câmara da urgência, mas 
antes de pôr em votação em plenário o 
presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), 
determinou a criação de um grupo para 
discutir o tema que ainda não concluiu 
as discussões. E o governo também 
lançou o Plano Nacional de 
Fertilizantes, que almeja diminuir a 
dependência brasileira desses insumos e 
ainda estimular a maior fabricação 
nacional de adubos. 
 
O encontro de executivos da companhia 
canadense com Bolsonaro ocorreu fora 
da agenda oficial do presidente, na 
última segunda-feira, 28 de março, no 
Palácio do Planalto. Mesmo dia em que 
o governo lidava com uma grande 
turbulência política: as demissões 
de Milton Ribeiro, do Ministério da 
Educação, e de Joaquim Silva e 
Luna, na presidência da Petrobras. 
 
Acompanhado da então ministra Tereza 
Cristina (Agricultura), Bolsonaro 
recebeu o investidor Stan Bharti, dono 
do Forbes & Manhattan e presidente do 
conselho de administração da Potássio 
do Brasil; Adriano Espeschit, presidente 
da Potássio; e William Steers, assessor 
de Assuntos Estratégicos da companhia. 
No início de março representantes da 
empresa também estiveram 
com Tereza, em Ottawa, no Canadá, 
numa agenda com outras empresas e 
exportadores do setor de mineração 
para negociar o fornecimento de mais 
potássio ao Brasil. 
 
Na ocasião, os executivos da mineradora 
relataram ao presidente as dificuldades 
de obter a licença de instalação para tirar 
do papel a mina de potássio, apurou 
o Valor. E apresentaram o potencial do 
projeto: produção de 2,44 milhões de 
toneladas do minério potássio por ano. A 
Potássio do Brasil, por sua vez, alega que 
a mina não é situada em terra indígena, 
fica a 8 quilômetros da Terra Indígena 
Jauary e que já vem ouvindo os 
índios Mura. 
 
“O ´presidente Bolsonaro afirmou aos 
empresários que a exploração de 
potássio e outros fertilizantes é 
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estratégica para o Brasil e que o governo 
estará empenhado para que estes 
projetos sejam destravados”, escreveu 
nas redes sociais Cidinho Santos, 
empresário e ex-senador, que participou 
da reunião. Cidinho foi suplente de 
Blairo Maggi, quando este foi ministro 
da Agricultura no governo de Michel 
Temer. 
 
O projeto de mineração em Autazes — 
onde fica a sede da Potássio do Brasil, no 
Amazonas — está parado desde 2017, 
por uma ação movida pelo Ministério 
Público Federal, segundo o qual a 
empresa não ouviu comunidades 
indígenas locais antes de dar andamento 
ao empreendimento. 
 
Por causa da ação, um acordo firmado 
com a Justiça Federal exige da 
companhia canadense uma consulta a 
44 aldeias indígenas do povo Mura que 
vive no entorno da região, que começou 
a ser feita. Mesmo após a licença — caso 
concedida —, a mina ainda levaria em 
torno de 2,5 anos para produzir 
potássio. 
 
Por meio de sua assessoria de imprensa, 
a Potássio do Brasil respondeu que, além 
do Projeto Autazes, apresentou a 
Bolsonaro os planos estratégicos da 
empresa para “ajudar o Brasil a 
depender menos da importação de 
fertilizantes, insumo fundamental para 
o agronegócio brasileiro”. “O presidente 
em diversas declarações à imprensa já 
destacou o fator estratégico dos projetos 
de potássio brasileiro, inclusive do 
Projeto Potássio Autazes, como um 
caminho para reduzir a dependência 
brasileira das importações de 
fertilizantes”, afirmou. 
 
Em relação ao processo junto à Justiça, 
a companhia ainda disse que está 
“seguindo seu rito respeitando a Lei, os 
povos indígenas e a população do 
município de Autazes”. 
 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/04/mineradora-busca-
bolsonaro-para-destravar-mina-de-
potassio-na-amazonia-alvo-da-
justica.ghtml 
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Empresas 

Ecorodovias: Justiça 
homologa acordo entre 
Ecovias dos Imigrantes e 
Ministério Público 
 
De acordo com a empresa, a sentença 
encerra a etapa homologatória e 
confirma o início do cumprimento das 
obrigações estabelecidas no acordo 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São 
Paulo 
04/04/2022 09h20  Atualizado há 15 
minutos 

 
A Ecorodovias anunciou nesta 
segunda-feira que o acordo de não 
persecução cível assinado entre 
a Ecovias dos Imigrantes e o 
Ministério Público de São Paulo foi 
homologado judicialmente. 
 
De acordo com a empresa, a sentença 
encerra a etapa homologatória e 
confirma o início do cumprimento das 
obrigações estabelecidas no acordo. A 
Ecorodovias diz que ratifica seu 
compromisso com as obrigações 
assinadas. 
 

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

cia/2022/04/04/ecorodovias-justia-

homologa-acordo-entre-ecovias-dos-

imigrantes-e-ministrio-pblico.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Totvs compra Gesplan, de 
planejamento e gestão 
financeira, por R$ 40 milhões 
 
Adquirida atua no mercado há mais de 
20 anos, teve receita bruta de 
aproximadamente R$ 16 milhões em 
2021 e conta com carteira de 190 
clientes 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São 
Paulo 
04/04/2022 09h13  Atualizado há 23 
minutos 

 
A Totvs anunciou nesta segunda-feira 
que comprou a Gesplan, que atua no 
segmento de softwares para 
planejamento e gestão financeira, por 
R$ 40 milhões. O montante será pago a 
vista e o acordo possui valores adicionais 
em 2022 e 2023 sobre metas 
estabelecidas. 
 
De acordo com a companhia, a Gesplan, 
que atua no mercado há mais de 20 
anos, teve receita bruta de 
aproximadamente R$ 16 milhões em 
2021, com carteira de 190 clientes, e tem 
como destaque seu serviço de software 
como serviço de gestão integrada de 
tesouraria. 
 
“A Totvs aumenta a cobertura e a 
profundidade funcional de seu portfólio 
da dimensão de negócios de Gestão, em 
particular no seu módulo financeiro, 
bem como sua habilidade de atender as 
necessidades de seus clientes de forma 
ainda mais completa”, diz a empresa. 

 

— Foto: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/04/04/totvs-compra-
gesplan-de-planejamento-e-gesto-
financeira-por-r-40-milhes.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Em greve, servidores do BC se 
reúnem nesta terça-feira com 
representante do governo, diz 
sindicato 
 
De acordo com a entidade, a greve tem 
adesão de 60%. Atualmente, o quadro 
da autoridade monetária conta com 
3.447 funcionários 
 
Por Larissa Garcia, Valor — Brasília 
04/04/2022 09h01  Atualizado há 37 
minutos 

 
Em greve desde sexta-feira (1), 
os servidores do Banco 
Central (BC) têm reunião com 
Leonardo Sultani, titular da secretaria 
de gestão de pessoas do Ministério da 
Economia amanhã (5), às 10h30, 
segundo o sindicato que representa a 
categoria. 
 
"Queremos a apresentação de uma 
proposta oficial por parte do 
governo. Se não houver proposta 
oficial, a nossa resposta deve ser a 
manutenção e a intensificação da 
greve", afirmou o Sindicato 
Nacional dos Funcionários do 
Banco Central do Brasil (Sinal). 
De acordo com a entidade, a greve tem 
adesão de 60%. Atualmente, o quadro da 
autoridade monetária conta com 3.447 
funcionários. 
 
Foi organizada ainda uma entrega 
conjunta de cargos de chefia. Até 
agora, segundo o sindicato, 725 
comissões foram abandonadas. Ao todo, 
são 1 mil comissões, 50% gerenciais e 
50% de assessoramento. As exonerações 
não foram publicadas no diário oficial, 
segundo a entidade, porque a direção do 
BC decidiu tentar "segurar" as portarias 
de descomissionamento. "O Sinal vai 
cobrar a efetivação das portarias", disse 
o Sinal. 

Os trabalhadores pedem reajuste de 
27% e reestruturação de carreira. Eles 
começaram a se mobilizar após o 
Congresso aprovar previsão de 
reposição apenas para policiais federais 
no Orçamento de 2022, com apoio do 
presidente Jair Bolsonaro (PL). 
 
O movimento dos servidores do BC tem 
atrasado uma série de divulgações. Com 
a intensificação da mobilização, 
a situação deve se agravar ainda 
mais. O BC informou que o relatório 
Focus (que reúne projeções de 
economistas para os principais 
indicadores da economia), o fluxo 
cambial, o Índice de Commodities Brasil 
(IC-Br) e o relatório de poupança não 
serão divulgados nesta semana. 
 

 

O movimento dos servidores do BC tem 
atrasado uma série de divulgações, como 
o boletim Focus e o fluxo cambial — 
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil 

https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/04/04/em-greve-servidores-
do-bc-se-renem-nesta-tera-feira-com-
representante-do-governo-diz-
sindicato.ghtml 
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/01/servidores-do-bc-iniciam-greve-por-tempo-indeterminado.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/04/greve-no-bc-traz-risco-de-apagao-de-dados.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/04/greve-no-bc-traz-risco-de-apagao-de-dados.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/01/com-greve-no-bc-focus-fluxo-cambial-e-relatorio-de-poupanca-nao-serao-divulgados.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/01/com-greve-no-bc-focus-fluxo-cambial-e-relatorio-de-poupanca-nao-serao-divulgados.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/04/em-greve-servidores-do-bc-se-renem-nesta-tera-feira-com-representante-do-governo-diz-sindicato.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/04/em-greve-servidores-do-bc-se-renem-nesta-tera-feira-com-representante-do-governo-diz-sindicato.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/04/em-greve-servidores-do-bc-se-renem-nesta-tera-feira-com-representante-do-governo-diz-sindicato.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/04/em-greve-servidores-do-bc-se-renem-nesta-tera-feira-com-representante-do-governo-diz-sindicato.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/04/em-greve-servidores-do-bc-se-renem-nesta-tera-feira-com-representante-do-governo-diz-sindicato.ghtml


6 

 

 
 

 
Agronegócios 

Órgão americano livra 
fertilizantes e commodities de 
sanções 
 
Documento publicado pela Ofac levou a 
interpretações distintas e movimentou 
o mercado 
 
Por Érica Polo, Valor — São Paulo 
04/04/2022 08h36  Atualizado há uma 
hora 

 
Uma resolução da Agência de Controle 
de Ativos Estrangeiros (Ofac), do 
Tesouro americano, publicada no dia 24 
deste mês, liberou o comércio de 
fertilizantes — entre outros itens, como 
commodities — do alcance das sanções 
impostas pelos EUA à Rússia devido à 
guerra na Ucrânia. 
 
O documento levou a interpretações 
distintas e movimentou esse mercado. 
Para alguns agentes, a norma não tem 
forte efeito prático, já que não havia 
sanção proibitiva direcionada ao 
segmento. Porém, há quem entenda que, 
se antes não havia regra explícita sobre 
comércio de fertilizantes com 
fornecedores russos — o que abria 
brecha para qualquer entendimento —, 
agora fica claro que não há restrição. 
 
“É um cenário menos pior para quem 
negocia”, avaliou o diretor executivo 
do BS2, Carlos Eduardo Andrade 
Jr., inclinado a concordar com a 
segunda leitura. A norma poderá 
contribuir com a melhor fluidez das 
operações financeiras, mas ele não vê 
efeito rápido. Na prática, agora, mais 
importante do que o tema de 
pagamentos é a entrega de fertilizantes 
da Rússia, prejudicada por questões 
logísticas, diz Marcelo Mello, 
da StoneX. 
 

https://valor.globo.com/agronegocios/
noticia/2022/04/04/orgao-americano-
livra-fertilizantes-e-commodities-de-
sancoes.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Investimentos digitais pela 
preservação da Amazônia 
ganham adeptos, mas não 
salvam a mata 
 
Em meados de fevereiro, um trecho de 
111 hectares da floresta situado no sul 
do Pará, cada hectare representado por 
meio de um NFT, foi negociado a R$ 1,5 
milhão 
 
Marcelo Mota 
04/04/2022 - 04:30 

No Amazonas, a floresta próximo à 

estrada está vulnerável: para 

especialista, o desmatamento em 

escalada só pode ser revertido se houver 

preservação integral de grandes áreas de 

mata Foto: Gabriel Monteiro / Agência 

O Globo 

 
SÃO PAULO - No afã de salvar a 

Amazônia, pessoas do mundo todo estão 

investindo em títulos digitais que 

embutem um compromisso de 

preservação da mata. Em vez de vender 

ou arrendar suas terras na floresta para 

atividades que abririam espaço entre as 

árvores, os atuais donos encontram 

nessa demanda ecológica uma 

alternativa. Em alguns casos, a 

propriedade da terra é vendida no 

pacote, e o compromisso de não 

desmatar fica com o comprador. 

Em seu site, a Moss, uma das mais 

atuantes negociadoras destes títulos, os 

“NFTs da Amazônia” (de non-fungible 

tokens, ou “tokens não fungíveis”) 

apresenta seu produto a potenciais 

interessados: “Seja dono do seu pedaço 

de terra na Amazônia. Monitore 

digitalmente e ajude a manter a floresta 

em pé”. 

O apelo funciona bem. Em meados de 

fevereiro, um trecho de 111 hectares da 

floresta situado no sul do Pará, cada 

hectare representado por meio de um 

NFT, foi negociado a R$ 1,5 milhão. Para 

a venda, o naco de Amazônia às margens 

do Rio São Benedito, e já cercado por 

áreas desmatadas para agricultura, foi 

repartido em 150 pedaços, 

criptografados e depois reagrupados em 

três séries de 50 NFTs. 

Cada uma das duas primeiras séries foi 

vendida em menos de duas horas, 

segundo o fundador da Moss, Luis 

Felipe Adaime. A terceira seguiu o 

mesmo compasso, mas restaram 39 

hectares, que estão se alongando na 

negociação com um único comprador, 

que quer adquirir todas. 

De onde estiver, o novo proprietário dos 

pedaços de mata pode conferir se ela 

ainda está de pé, por meio de imagens de 

satélite atualizadas semanalmente. 

Assim, acompanha o retorno de seu 

investimento enquanto acredita manter 

o seu pedaço de floresta intacto. 

Mas não é bem assim que as coisas 

funcionam na mata, segundo Gustavo 

Pinheiro, coordenador do portfólio de 

Economia de Baixo Carbono do Instituto 

Clima e Sociedade (iCS): 

— Essas empresas vendem a preservação 

da Amazônia, mas entregam algo que 

não necessariamente garante a reversão 
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do desmatamento em escala, que é o que 

a gente precisa. A gente não precisa de 

preservação de pedacinhos da Amazônia 

— diz. 

Pinheiro explica que, devido a seu solo 

pobre, a região depende da sua 

integridade, de seu tamanho, para se 

manter viva. Se não, os detentores 

desses NFTs correm o risco de um dia 

abrir a foto de satélite e descobrir que o 

lote em que está o seu terreno se tornou 

um oásis verde cercado de terra 

desmatada por todos os lados. 

— Essas iniciativas são positivas, mas 

têm que ser ligadas a um projeto de 

desenvolvimento sustentável da região 

— afirma o coordenador do iCS. 

Segundo ele, se ajudarem a preencher 

espaços vulneráveis próximos a áreas 

protegidas, as NFTs podem, sim, ajudar 

a conter a derrubada da floresta. 

Rentabilidade distante 

 
E essa coordenação precisa acontecer 

logo, sob pena de frustrar os 

investidores que disputam os NFTs 

acreditando terem feito diferença na 

preservação da floresta. O mecanismo, 

explica Adaime, nada mais é do que uma 

maneira digital segura de permitir que 

pessoas engajadas usem sua poupança 

para trabalhar pela causa em que 

acreditam. 

Os NFTs não oferecem, ao menos ainda, 

rentabilidade, a não ser pela eventual 

valorização patrimonial da terra, que 

tende a ser lenta e gradual. Para colher 

os frutos, ou dividendos do 

investimento, é necessário ainda 

certificar a área conforme critérios 

internacionais, para então gerar créditos 

de carbono. O processo pode custar até 

US$ 4 milhões, para uma área 

equivalente à da capital paulista, 

segundo o presidente da Moss, que tem 

planos de coordenar o trabalho para os 

lotes vendidos. 

Para que a preservação prevaleça, é 

preciso inverter a crença arraigada nas 

atividades que abrem caminho na mata, 

segundo a qual uma árvore vale mais 

derrubada que de pé. E mesmo que 

todas as áreas comprometidas com a 

preservação sejam certificadas e gerem 

créditos de carbono, ainda será 

insuficiente para barrar o avanço sobre a 

Amazônia. 

Mecanismos como o NFT só são 

possíveis em regiões submetidas à 

legislação florestal, e não é por esse 

flanco que o desmatamento ataca, 

segundo Marcello Battisti, consultor em 

ESG (governança ambiental, social e 

corporativa). 

— A grande maioria de nossas emissões 

de carbono na atmosfera é causada por 

atividades ilegais de remoção de 

florestas em áreas públicas — diz ele, que 

vê na grilagem de terras o cerne do 

problema. 

Em outros biomas mais degradados, 

como a Mata Atlântica, soluções mais 

recentes também procuram aliar 

preservação e geração de receita. É o 

caso do trabalho realizado pela 

Preservaland, que busca construir um 

corredor contínuo de preservação entre 

a Serra do Mar e a Serra da Bocaina, no 

Sudeste. 

Segundo Guilherme Santana, um dos 

sócios da empresa, sediada nos EUA, o 

intuito é criar objetivos gradativamente 

mais sofisticados, mesmo que ainda não 

seja possível estimar seu valor 

monetário. É o caso do corredor 

pretendido, que almeja preservar a 

biodiversidade da região, possível 
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somente em longos trechos de mata, sem 

interrupções. 

— O yield (rentabilidade) derivado disso 

virá com a regulamentação do mercado 

de carbono, de serviços ambientais. Só 

que esse hoje não é o ganho principal, o 

ganho principal é de impacto ambiental. 

https://oglobo.globo.com/brasil/investi

mentos-digitais-pela-preservacao-da-

amazonia-ganham-adeptos-mas-nao-

salvam-mata-25460793 

Retorne ao índice 
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Economia 

Bolsonaro faz mais de 20 
indicações para CVM, Cade e 
agências reguladoras. Veja 
nomes 
 
Advogado João Pedro Barroso do 
Nascimento foi indicado para 
presidência do órgão regulador do 
mercado de capitais 
 
Daniel Gullino 
04/04/2022 - 09:52 / Atualizado em 
04/04/2022 - 10:29 
 

Plenário do Senado: indicações terão 

que ser aprovadas por parlamentares 

Foto: Pedro França/Agência Senado/31-

03-2022 

 
BRASÍLIA — O presidente Jair 

Bolsonaro indicou o advogado João 

Pedro Barroso do Nascimento para a 

presidência da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). A indicação, que 

precisa ser aprovada pelo Senado, foi 

publicada nesta segunda-feira no Diário 

Oficial da União (DOU). 

 

Caso seja aprovado, Nascimento vai 

substituir Marcelo Barbosa, que fica no 

cargo até 14 de julho. Nascimento é 

advogado e professor de Direito da FGV-

Rio. 

 

Também foram publicadas no DOU 

outras 20 indicações, sendo duas delas 

para o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade) e as restantes 

para as diretorias de oito agências 

reguladoras. Todas essas indicações 

também precisam passar pelo Senado. 

 

Para o Cade, o advogado Victor Oliveira 

Fernandes foi indicado como 

conselheiro. Atualmente ele é chefe de 

gabinete do ministro Gilmar Mendes, do 

Supremo Tribunal Federal (STF). 

Juliana Oliveira Domingues, assessora 

especial do Ministério da Justiça, foi 

indicada para ser procuradora-chefe da 

Procuradoria Federal Especializada 

junto ao conselho. 

 

A agência com mais indicações foi a 

Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel). Foram sugeridos cinco nomes, 

incluindo o de Sandoval de Araújo 

Feitosa Neto, que já é diretor, para 

ocupar a diretoria-geral. 

 

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

lsonaro-faz-mais-de-20-indicacoes-

para-cvm-cade-agencias-reguladoras-

veja-nomes-25461530 

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Filho sócio em consultoria 
pode gerar conflito de 
interesses e inviabilizar Pires 
na Petrobras 
 
MP junto ao TCU já pediu que 
economista seja impedido de assumir 
cargo enquanto o governo e a estatal 
não investigarem os potenciais conflitos 
 
Bruno Villas Bôas e Daniela Amorim, O 
Estado de S.Paulo 
 
04 de abril de 2022 | 09h30 
 
RIO - Mesmo que se afaste de sua 

empresa, o Centro Brasileiro de 

Infraestrutura (Cbie), o economista 

Adriano Pires poderia permanecer em 

potencial conflito de interesse no cargo 

de presidente da Petrobras por causa 

da presença de um de seus filhos no 

quadro societário e de direção da 

consultoria, segundo fonte ouvida 

pelo Estadão/Bradcast. 

 

Fundado em 2000, o Cbie se apresenta 

como uma consultoria especializada em 

regulação e assuntos estratégicos em 

energia. Nos quadros da empresa consta 

Pedro Rodrigues Pires,  filho de Adriano 

Pires, como sócio diretor. A lei 

13.303/2016, conhecida como Lei das 

Estatais, veda que executivos dessas 

empresas tenham parentes em 

empreendimentos concorrentes. 

Adriano Pires, indicado para presidência 

da Petrobras; MP junto ao TCU já pediu 

que economista seja impedido de 

assumir cargo enquanto o governo e a 

estatal não investigarem potenciais 

conflitos Foto: CBIE 

 

Neste domingo, 3, o governo já teve um 

revés em relação à Petrobrás. O 

presidente do Clube de Regatas do 

Flamengo, Rodolfo Landim, 

comunicou sua decisão de recusar a 

indicação para o Conselho de 

Administração da estatal. Landim 

integra a lista com outros 13 nomes 

indicados em março pelo governo Jair 

Bolsonaro e que inclui Pires para a 

presidência da empresa. 

 

Segundo o Estadão/Broacast apurou, a 

ligação da consultoria de Pires com 

a Associação Brasileira das 

Empresas Distribuidoras de Gás 

Canalizado (Abegás), por exemplo, 

seria um ponto de conflito de interesse, 

mas não o único. Pires e a consultoria 

têm se recusado a divulgar publicamente 

sua lista de clientes. 

 

Na sexta-feira, o Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas da 

União (TCU) ingressou com pedido 

para que Pires não assuma a 

presidência da Petrobras antes de 

uma investigação do governo e da 

estatal sobre eventual conflito de 

interesse. Enquanto isso, o MP pede 

que o Tribunal proíba Pires de assumir a 

petroleira. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/flamengo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/flamengo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rodolfo-landim
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,rodolfo-landim-abre-mao-de-indicacao-para-presidencia-do-conselho-de-administracao-da-petrobras,70004028007
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,rodolfo-landim-abre-mao-de-indicacao-para-presidencia-do-conselho-de-administracao-da-petrobras,70004028007
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,rodolfo-landim-abre-mao-de-indicacao-para-presidencia-do-conselho-de-administracao-da-petrobras,70004028007
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,adriano-pires-petrobras-conflito-interesse-mp-tcu,70004026778
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,adriano-pires-petrobras-conflito-interesse-mp-tcu,70004026778
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,adriano-pires-petrobras-conflito-interesse-mp-tcu,70004026778
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,adriano-pires-petrobras-conflito-interesse-mp-tcu,70004026778
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,adriano-pires-petrobras-conflito-interesse-mp-tcu,70004026778
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,adriano-pires-petrobras-conflito-interesse-mp-tcu,70004026778
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Na representação, o subprocurador-

geral do MP-TCU Lucas Rocha Furtado 

disse ter identificado o conflito de 

Adriano Pires "tendo em vista sua 

atuação na iniciativa privada, a lançar 

dúvidas sobre a possibilidade ética e 

legal de vir a assumir a presidência da 

Petrobras". 

 

Em entrevista ao site Poder360, o 

ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, disse que o governo 

manteria a indicação do economista 

para a presidência da Petrobras. 

Segundo ele, Pires estaria cumprindo os 

trâmites legais para a proposição do 

nome dele para a presidência da 

companhia. Segundo o site, esse 

também seria o caso do filho de Pires. 

 

Caso o consultor, porém, siga o mesmo 

caminho de Landim e recuse a indicação 

para o cargo, o governo teria de enviar 

uma nova lista de indicados à Petrobras. 

“Agora, dependendo do novo nome 

enviado pelo governo, as ações da 

Petrobras podem sangrar bastante na 

Bolsa de Valores. Investidores estavam 

acreditando que, com o Pires, a política 

de preços da companhia, que prevê a 

paridade com a cotação internacional, 

não sofreria qualquer mudança, já que é 

algo que o consultor defendeu a vida 

inteira”, disse a fonte. 

 

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

ias/geral,adriano-pires-

petrobras,70004028748 

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-de-minas-e-energia
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,adriano-pires-petrobras,70004028748
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,adriano-pires-petrobras,70004028748
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,adriano-pires-petrobras,70004028748
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Economia 

Receita Federal amplia 
isenção de Imposto de Renda 
na venda de imóvel 
 
Benefício fiscal vai valer para 
contribuinte que comprar nova casa 
antes de vender a atual e usar os 
recursos para quitar financiamento 
imobiliário anterior 
 
Lorenna Rodrigues e Guilherme 
Pimenta, O Estado de S.Paulo 
 
04 de abril de 2022 | 05h00 
 
Brasília - Quem vende um imóvel passou 

a ter mais uma alternativa para ficar 

livre de pagar Imposto de 

Renda sobre o que lucrou com o 

negócio. Sem alarde, a Receita 

Federal publicou uma norma que 

autoriza a isenção do tributo para quem 

utilizar os recursos para quitar, total ou 

parcialmente, financiamentos 

imobiliários contratados anteriormente. 

Para ter direito ao benefício, a quitação 

deve ser feita em até seis meses da venda 

do primeiro imóvel. 

Em regra, quem vende um imóvel paga 

alíquota de 15% a 22% sobre o ganho de 

capital, ou seja, a diferença entre o que 

pagou e quanto recebeu pela venda da 

casa ou apartamento. Em 2005, para 

estimular a construção civil e o setor 

imobiliário, o governo isentou do IR 

sobre ganho de capital quem usar o 

dinheiro, em até seis meses, para 

comprar um novo imóvel. 

A Receita Federal, porém, exigia que o 

contrato do novo imóvel fosse firmado 

depois da venda do primeiro imóvel para 

conceder o benefício. Isso levou muitos 

contribuintes a procurarem a Justiça 

para poder não pagar o tributo na 

quitação de um imóvel financiado 

anteriormente, pedidos que vinham 

sendo atendidos por decisões judiciais.  

Para ter direito ao benefício, a quitação 

deve ser feita em até seis meses da venda 

do primeiro imóvel. Foto: Werther 

Santana/ Estadão 

 

"A maioria das pessoas quando vende 

um imóvel é para comprar outro para 

morar. Dificilmente alguém vende a casa 

antes de comprar outra porque não quer 

ficar sem ter onde morar", explica o 

advogado Luca Salvioni, sócio da área 

tributária do Cascione Advogados. 

O advogado tributarista Daniel 

Clarke acrescenta que, ao exigir o 

respeito a uma ordem cronológica - 

primeiro seria necessário vender um 

imóvel e depois, em até 180 dias, 

comprar e pagar um novo - o Fisco 

acabou criando um entrave para o uso 

do benefício fiscal. 

"É comum que os imóveis sejam 

adquiridos em fase de construção, o que 

torna impraticável que a pessoa venda 

primeiro o imóvel onde mora, para 

depois comprar outro onde morará. 

Outra situação comum é a pessoa buscar 

um imóvel que deseja comprar já 

pronto, celebrar um contrato de compra 

e venda e, somente depois, conseguir 

vender o imóvel em que vive". 

Ao representar uma mudança de 

posicionamento da Receita, a norma 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ir-22-saiba-como-saldo-devido,70004024200
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ir-22-saiba-como-saldo-devido,70004024200
https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
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acaba com a disputa que se arrastava nos 

tribunais. "A Receita não inventou isso 

do nada, na verdade reconheceu um 

direito dos contribuintes que vinha 

sendo chancelado pelos tribunais. Antes, 

beneficiava só quem tinha fôlego e 

conhecimento para ir ao Judiciário. 

Agora vale para todos. É uma notícia de 

bom senso e facilitação da vida do 

contribuinte", completa Salvioni. 

Além de beneficiar pessoas físicas, a 

mudança pode ajudar a aquecer o 

mercado imobiliário. O presidente 

da Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC), José Carlos 

Martins, afirmou que a medida é 

“extremamente positiva” e tende a 

auxiliar no impulso da recuperação 

econômica do setor. “O governo abre a 

possibilidade para usar o ganho de 

capital de outras formas”, avaliou. 

Por outro lado, ele vê preocupação com 

o descasamento da capacidade de 

compra das famílias com o preço de 

venda dos imóveis, tendo em vista que a 

inflação do setor foi superior à inflação 

da economia. 

A Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias 

(Abrainc) disse, em nota, que 

considera a medida benéfica aos 

contribuintes, "pois apresenta mais uma 

possibilidade de isenção no ganho de 

capital na venda de imóveis". 

"Porém, também seria necessário a 

adoção de mais medidas a favor do 

contribuinte que compra imóveis, uma 

delas seria a possibilidade de usar os 

juros do financiamento na dedução do 

IRPF", considera a entidade. 

Procurada, a Receita Federal afirma que 

o "reconhecimento da isenção foi feito 

com base em jurisprudência pacificada 

do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ)". 

 

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

ias/geral,receita-federal-imovel-

isencao-imposto,70004028434 

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/stj-superior-tribunal-de-justica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/stj-superior-tribunal-de-justica
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,receita-federal-imovel-isencao-imposto,70004028434
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,receita-federal-imovel-isencao-imposto,70004028434
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,receita-federal-imovel-isencao-imposto,70004028434
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Economia 

Bolsonaro indica 21 nomes 
para agências reguladoras e 
autarquias 
 
Nomes para 10 órgãos serão 
sabatinados no Senado 
 
4.abr.2022 às 9h47 
Mateus Vargas 
 
BRASÍLIA 
O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
indicou 21 nomes para as cúpulas das 
agências reguladoras e das autarquias 
federais. 

As sugestões são para compor a ANS, 
ANP, ANS, Antaq, ANTT, Anvisa, ANM, 
Cade, CVM e Aneel. Estes nomes serão 
sabatinados no Senado e foram 
divulgadas em publicação desta 
segunda-feira (4) no Diário Oficial da 
União. 

PUBLICIDADE 

 
Presidente Jair Bolsonaro (PL) em 
discurso no Palácio do Planalto, em 
Brasília - Ueslei Marcelino - 
23.fev.2021/Reuters 
 
Bolsonaro também pediu a retirada da 
tramitação de quatro indicações feitas 
nos meses anteriores. Em dois casos 
estes nomes foram sugeridos, na mesma 
publicação, para outras vagas em 
agências. 

Sem diretores titulares, algumas 
agências atuam desfalcadas. 

A ANS, que regula o mercado de planos 
de saúde, tem apenas um diretor efetivo 
e quatro vagas abertas. Duas destas 
cadeiras são ocupadas por substitutos. 

O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), já afirmou que 
deseja pautar a sabatina das indicações 
as agências nos próximos dias. Primeiro 
os nomes são submetidos aos senadores 
de comissões temáticas. Depois o 
plenário também vota a indicação. 

O presidente Bolsonaro tem feito críticas 
sobre a atuação das agências. Ele afirma 
que em alguns casos estes órgãos têm 
mais força do que os ministérios. 

"Está lá para criar dificuldade, vender 
facilidade", disse o presidente no último 
dia 31. 

O presidente ainda afirmou que há 
pedidos para indicações de diretores, 
mas não citou quais grupos fazem esta 
pressão. "Querem as agências? Assinem 
embaixo que a indicação é tua. Muita 
gente nem sabe o que é uma agência. 
Pode muito mais do que o próprio 
ministro", declarou. 

Bolsonaro ainda fez duas indicações 
para o comando de agências 
reguladoras. A sugestão é que Mauro 
Henrique Moreira Sousa assuma a 
chefia da ANM, que regula o setor de 
mineração, e que Saldoval de Araújo 
Feitosa Neto ocupe a presidência da 
Aneel, ligada ao setor elétrico. 

Daniel Meirelles, assessor especial do 
ministro Marcelo Queiroga (Saúde), 
estava indicado para a ANS. Bolsonaro 
sugeriu que ele seja, agora, sabatinado 
para a Anvisa. 

O presidente também apontou nome 
para os cargos de ouvidor da ANTT e de 
procuradora-chefe do Cade. 

INDICAÇÕES ÀS AGÊNCIAS E 
AUTARQUIAS 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/mateus-vargas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/senado/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/precos-de-planos-de-saude-empresariais-saltam-ate-133.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/precos-de-planos-de-saude-empresariais-saltam-ate-133.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/rodrigo-pacheco/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/rodrigo-pacheco/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/04/contas-de-agua-e-luz-vieram-muito-altas-saiba-o-que-fazer.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/marcelo-queiroga/
http://www.folha.com.br/
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ANA (Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico) 

• Ana Carolina Argolo Nascimento 
de Castro, para o cargo de 
diretora 

• Maurício Abijaodi Lopes De 
Basconcellos, para o cargo de 
diretor 

ANP (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis) 

• Symone Christine De Santana 
Araujo, para reconduzida 
reconduzida ao cargo de diretora 

• Cláudio Jorge Martins De Souza, 
para o cargo de diretor 

• Daniel Maia Vieira, para o cargo 
de diretor 

ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar) 

• Jorge Antônio Aquino Lopes, 
para o cargo de diretor; ele já 
estava indicado a uma vaga da 
direção da agência 

Antaq (Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários) 

• Wilson Pereira De Lima Filho, 
para o cargo de diretor 

ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres) 

• Luciano Lourenço Da Silva, para 
o cargo de diretor 

• Robson Crepaldi, para o cargo de 
ouvidor 

Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) 

• Daniel Meirelles Fernandes 
Pereira, para o cargo de diretor; 
ele estava indicado à direção da 
ANS 

ANM (Agência Nacional de 
Mineração) 

• Mauro Henrique Moreira Sousa, 
para o cargo de diretor-geral 

• Roger Romão Cabral, para o 
cargo de direto 

• Tasso Mendonça Junior, para 
cargo de diretor 

Cade (Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica) 

• Juliana Oliveira Domingues, 
para o cargo de procuradora-
chefe 

• Victor Oliveira Fernandes, para o 
cargo de conselheiro 

CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários) 

• João Pedro Barroso Do 
Nascimento, para o cargo de 
presidente 

Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) 

• Sandoval De Araújo Feitosa 
Neto, para o cargo de diretor-
geral 

• Hélvio Neves Guerra, para a 
recondução ao cargo de diretor 

• Ricardo Lavorato Tili, para o 
cargo de diretor 

• Fernando Luiz Mosna Ferreira 
Da Silva, para o cargo de diretor 

• Agnes Maria De Aragão Da 
Costa, para o cargo de diretora 

•  

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

o/2022/04/bolsonaro-indica-21-

nomes-para-agencias-reguladoras-e-

autarquias.shtml 

 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/bolsonaro-indica-21-nomes-para-agencias-reguladoras-e-autarquias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/bolsonaro-indica-21-nomes-para-agencias-reguladoras-e-autarquias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/bolsonaro-indica-21-nomes-para-agencias-reguladoras-e-autarquias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/bolsonaro-indica-21-nomes-para-agencias-reguladoras-e-autarquias.shtml
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Cotidiano 

Com águas de até 250 mil 
anos, aquífero Guarani ganha 
peso no abastecimento de 
cidades 
 
2021 teve recorde na concessão de 
outorgas para a exploração do aquífero 
Guarani em São Paulo; várias cidades já 
dependem da reserva subterrânea para 
o consumo 

 
4.abr.2022 às 9h07 
João Fellet 
 
SÃO PAULO | BBC NEWS BRASIL 
A forte estiagem que atingiu o Estado de 
São Paulo em 2021 baixou os níveis de 
rios e reservatórios, forçando várias 
cidades a restringir a oferta de água. 

Mas os efeitos da seca não foram 
sentidos por todos: municípios 
abastecidos exclusivamente pelo 
aquífero Guarani, uma das maiores 
reservas de água doce do mundo, não 
impuseram racionamentos. 

Diante de crises hídricas cada vez mais 
frequentes no Estado, o aquífero tem 
ganhado peso no abastecimento público 
e se revelado uma fonte estável em 
tempos de mudanças climáticas. 

 
Poço capaz de extrair águas do aquífero 
Guarani a mais de mil metros de 

profundidade em São José do Rio Preto 
(SP). - SEMAE/Divulgação 
 
Dados do Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) do Estado de 
São Paulo repassados à BBC mostram 
que 2021 foi o ano com a maior 
concessão de outorgas para a instalação 
de poços que extraem água do Guarani: 
564. 

Hoje, segundo o DAEE, há 3.200 poços 
autorizados a operar na porção paulista 
do aquífero, além de 224 processos em 
tramitação. 

Dentre todas as licenças, 71% foram 
concedidas a partir de 2014, quando São 
Paulo enfrentou uma das maiores crises 
hídricas de sua história. Desde aquele 
ano, o número de outorgas vem 
crescendo anualmente. 

 
Poço que extrai água do aquífero 
Guarani é testado em Dourados (MS). 
- SANESUL/Divulgação 
 
Municípios como Ribeirão Preto, 
Sertãozinho e Matão hoje dependem 
100% do aquífero Guarani para seu 
consumo de água. 

Outros, como São José do Rio Preto, São 
Carlos, Bauru e Franca, têm o Guarani 
entre suas principais fontes hídricas. 

Um estudo de 2020 estimou que, em 
toda sua extensão, o aquífero já abastece 
mais de 15 milhões de pessoas - a 
maioria delas no Estado de São Paulo. 

http://www.folha.com.br/
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O Estado ocupa 13% da extensão do 
aquífero, mas responde por 70% de toda 
água extraída da reserva, segundo a OEA 
(Organização dos Estados Americanos). 

Embora especialistas vejam espaço para 
um uso ainda maior, há locais em que a 
exploração do aquífero tem gerado 
preocupações - ou pelo bombeamento 
intenso, ou pela contaminação das águas 
(leia mais abaixo). 

 
Mapa mostra os aquíferos Guarani e 
Grande Amazônia, os dois maiores do 
país – BBC 
 

UM DOS MAIORES AQUÍFEROS 

DO MUNDO 

 
O Sistema Aquífero Guarani é uma das 
maiores reservas subterrâneas de água 
doce do mundo, ocupando 1,2 milhão de 
quilômetros quadrados - área duas vezes 
maior que a França. 

O aquífero se estende por partes de oito 
Estados brasileiros (GO, MT, MS, MG, 
SP, PR, SC e RS), além de porções da 
Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Ele regula os rios da bacia do Paraná, 
que o sobrepõe em grande parte, e tem 
águas majoritariamente potáveis - quase 
todas confinadas por rochas basálticas 
que chegam a mais de mil metros de 
espessura. 

A maior parte de suas águas provém de 
chuvas que infiltraram ao longo de 
vários milênios em lençóis freáticos nos 
trechos em que o aquífero está mais 
perto da superfície, as chamadas zonas 
de afloramento. 

Nessas áreas, o aquífero não está 
confinado por rochas basálticas, e a 

instalação de poços costuma ser mais 
simples. A tecnologia atual, porém, 
permite que mesmo as áreas confinadas 
e mais profundas do aquífero sejam 
acessadas. 

As águas nos trechos confinados chegam 
aos 250 mil anos de idade, tempo 
percorrido desde sua infiltração nas 
zonas de afloramento. No trajeto até as 
zonas confinadas, o líquido se desloca 
bem lentamente, avançando milímetros 
ou centímetros a cada ano. 

 
Técnico examina água retirada do 
aquífero Guarani em Olímpia (SP) 
- Prefeitura de Olímpia 
 
São José do Rio Preto é uma das cidades 
paulistas onde essas águas 
antiquíssimas, também conhecidas 
como "águas fósseis", jorram nas 
torneiras. 

Mas há vários outros poços no Estado 
que operam em condições semelhantes, 
extraindo águas a mais de um 
quilômetro de profundidade, diz à BBC 
Ricardo Hirata, diretor do Centro de 
Pesquisas de Águas Subterrâneas da 
Universidade de São Paulo (Cepas-
USP). 

Também professor titular do Instituto 
de Geociências da USP, Hirata é autor de 
vários estudos sobre o aquífero Guarani 
e um dos maiores especialistas em águas 
subterrâneas no Brasil, tendo 
assessorado organizações internacionais 
como a Unesco, o Banco Mundial e a 
Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA). 

RESERVA ESTRATÉGICA 
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Em 2015, ele foi coautor de um artigo na 
Revista da USP que classificou o 
aquífero Guarani como "o manancial 
subterrâneo mais promissor e 
estratégico para o abastecimento 
público no Estado de São Paulo". 

Na época, o governo estadual 
considerava usar o aquífero para aliviar 
a pressão sobre os sistemas de 
abastecimento de Campinas e da Região 
Metropolitana de São Paulo, quando as 
duas regiões ainda se recuperavam da 
grave crise hídrica de 2014. 

O plano era instalar 24 poços tubulares 
(popularmente chamados de artesianos) 
no município de Itirapina, que fica na 
zona de afloramento do aquífero, a cerca 
de 200 km da capital. 

De lá, a água seria transportada por 
adutoras até municípios nas bacias dos 
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 
Como esses municípios usam fontes que 
também abastecem Campinas e a 
Grande São Paulo, esperava-se que 
sobrasse mais água para as duas regiões. 

Mas Hirata afirma que a ideia não 
prosperou porque voltou a chover nos 
anos seguintes e porque ficaria muito 
caro levar a água de Itirapina até os 
municípios-alvos. 

O caso mostra que, apesar de sua grande 
extensão, o aquífero não é uma 
alternativa para todas as partes do 
Estado - incluindo a capital, que fica fora 
de seus domínios. 

Outro ponto a se considerar é a oferta de 
fontes superficiais no local, como rios e 
represas. Normalmente, é necessário 
escavar vários poços em um aquífero 
para extrair uma quantidade de água 
comparável à que se obtém de um único 
ponto de captação superficial. 

 
Mapa mostra as diferentes formações do 
aquífero Guarani em SP; a "área alvo" 
sinaliza a região onde se cogitou 
construir um sistema para levar água do 
aquífero até as proximidades de 
Campinas e da Grande São Paulo. - USP 
Além disso, Hirata diz que a exploração 
dos trechos onde o aquífero está 
confinado pelos basaltos deve ser feita 
com parcimônia, já que a reposição 
dessas águas é bem mais lenta que nas 
áreas de afloramento. 

RESILIÊNCIA NA SECA 

 
Uma das maiores cidades abastecidas 
pelo Guarani é Ribeirão Preto, que tem 
711 mil habitantes e hoje depende 
exclusivamente do aquífero para o 
consumo dos moradores. 

A cidade conta com 118 poços tubulares, 
que extraem água de profundidades 
superiores a 200 metros e os bombeiam 
para reservatórios. 

Vários poços foram escavados na última 
década em resposta a secas que fizeram 
faltar água na cidade. Hoje suspensões 
na oferta são pontuais e se devem 
principalmente a trabalhos de 
manutenção, segundo a companhia 
municipal que gere o sistema. 

No entanto, o uso intenso do aquífero 
em Ribeirão Preto gerou problemas: o 
nível de água em vários poços caiu, 
provocando perdas de rendimento ou a 
desativação de alguns. 

A prefeitura passou então passou a 
controlar a abertura de novos poços e 
delimitou zonas onde é proibido escavar. 

Mesmo com as restrições, Ribeirão Preto 
não teve de racionar água em 2021, ao 
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contrário de vários municípios vizinhos 
que dependem de fontes superficiais. 

Hirata diz que uma grande vantagem 
dos aquíferos em relação às fontes 
superficiais é sua capacidade de 
armazenar um grande volume de água 
inclusive na estiagem, quando outras 
fontes se exaurem. 

FENÔMENO NACIONAL 

 
Segundo Hirata, as crises hídricas que o 
Brasil enfrentou nas últimas décadas 
provocaram um grande aumento na 
perfuração de poços - e não só na região 
do aquífero Guarani. 

Em 2010, a Agência Nacional de Águas 
(ANA) divulgou um relatório apontando 
que 52% dos municípios do país eram 
abastecidos total ou parcialmente por 
águas subterrâneas. Em São Paulo, o 
índice chega a 70% dos municípios. 

Segundo um estudo liderado por Hirata, 
há cerca de 2,5 milhões de poços 
tubulares em todo o país. Juntos, eles 
bombeiam mais de 557 metros cúbicos 
de água por segundo - vazão suficiente 
para abastecer toda a população 
brasileira. 

Hirata afirma que não só prefeituras têm 
recorrido às águas subterrâneas, mas 
também entidades privadas como 
indústrias, fazendas e condomínios 
residenciais. 

 
 
Mapa dos principais aquíferos 
brasileiros; reservas subterrâneas 
abastecem mais da metade das cidades 
do país. - Serviço Geológico do Brasil 
 
O aeroporto internacional de Guarulhos, 
por exemplo, é totalmente abastecido 
por poços, segundo o pesquisador, assim 
como vários edifícios na avenida 
Paulista, a mais famosa de São Paulo. 

Hirata diz que a perfuração de poços 
com até 200 metros costuma levar 
menos de um mês e custar entre R$ 250 
mil e R$ 300 mil. 

Como não há cobrança pelo uso de 
fontes subterrâneas no Brasil, a 
economia gerada pelo não pagamento da 
conta de água faz com que grandes 
usuários possam recuperar o 
investimento da perfuração em menos 
de um ano - além de ficarem menos 
sujeitos a oscilações da rede pública. 

USO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

NA AGRICULTURA 

 
As águas subterrâneas têm participação 
central no abastecimento de zonas rurais 
brasileiras. Segundo o último Censo 
Agropecuário do IBGE, de 2017, 1,03 
milhão de propriedades rurais dispõem 
de pelo menos um poço tubular. 



21 

 

 
Poço tubular em São Lourenço do Oeste 
(SC); secas na região Sul também têm 
estimulando investimentos em águas 
subterrâneas - Prefeitura de São 
Lourenço do Oeste 
 
Nesses locais, as águas podem servir 
tanto para o consumo dos moradores 
quanto para a criação de animais ou a 
irrigação de lavouras. 

Considerando-se o consumo per capita 
de águas subterrâneas, a irrigação 
responde pela maior parcela no país, 
com 48,7 metros cúbicos/hora de vazão, 
segundo a ANA. 

Em seguida vêm o uso industrial (20,9) 
e o abastecimento de zonas urbanas e 
rurais (17,9). 

O uso exacerbado de aquíferos para a 
irrigação é um tema de grande 
preocupação em países desenvolvidos. 

O caso mais célebre é o do aquífero 
Ogallala, usado intensamente para a 
irrigação de plantações na região das 
Grandes Planícies, nos Estados Unidos. 

 
Irrigação lidera o consumo per capita de 
águas subterrâneas no Brasil. 
– THINKSTOCK 
 
Pesquisas apontaram que, em boa parte 
de sua extensão, o aquífero tem perdido 
muito mais água do que consegue 
absorver, o que coloca em risco o 

abastecimento de vários Estados e o 
fluxo de rios da região. 

Outro tema que tem recebido atenção de 
pesquisadores no exterior é a 
contaminação de aquíferos por 
fertilizantes agrícolas - "um problema 
extensivo na Europa e América do 
Norte", segundo Hirata. 

O Brasil é um dos maiores consumidores 
globais de fertilizantes. Aqui, porém, o 
professor diz que o tema ainda não foi 
estudado em profundidade, pois faltam 
dados e redes de monitoramento. 

"Não sabemos nada praticamente sobre 
a contaminação de aquíferos pela 
atividade agrícola no Brasil", afirma. 

"Acredito que possa haver 
contaminações, mas faltam estudos 
sistematizados que nos permitam 
generalizar se temos um grande 
problema ou não. A experiência 
internacional nos mostra que sim", diz. 

Hoje os estudos disponíveis apontam 
que esgotos não coletados e tratados são 
uma das principais fontes de 
contaminação de aquíferos no Brasil - 
fenômeno que já se observou em capitais 
como Manaus, Belém, Natal e Maceió. 

Porém, mesmo em cidades com redes de 
esgoto mais antigas e com baixa 
manutenção têm sido observados 
problemas de contaminação por causa 
de vazamentos nesses sistemas. 

 
 
Mapa dos poços registrados que 
exploram águas subterrâneas no Estado 
de São Paulo. - Siagas 
Também são conhecidos casos de 
contaminação de aquíferos por rejeitos 
industriais - é o que ocorreu no bairro de 
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Jurubatuba, na zona sul de São Paulo, 
onde autoridades tiveram que proibir a 
escavação de poços e interditar os 
existentes. 

Só no Estado de São Paulo, a Cetesb 
(Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental de São Paulo) 
estima que haja entre 3 mil e 4 mil 
pontos de contaminação de aquíferos. 

E, num relatório de 2020, a companhia 
afirmou que 23,9% das amostras 
coletadas no Aquífero Guarani 
apresentaram índices acima dos 
parâmetros para itens como alumínio, 
bário, selênio e coliformes. 

Hirata, porém, diz que os dados devem 
ser analisados com cautela. Segundo ele, 
é possível que parte das discrepâncias se 
explique por poços mal construídos ou 
com baixa manutenção. 

Por outro lado, diz o pesquisador, como 
só uma ínfima porção do aquífero é 
monitorada, o número de áreas 
contaminadas é provavelmente muito 
maior do que apontam os dados oficiais 
da Cetesb. 

APAGÃO DE DADOS 

 
A falta de dados, aliás, é um grande 
problema para o estudo das águas 
subterrâneas e a boa gestão desses 
recursos no Brasil, afirma Hirata. 

Ele diz que só 10% dos poços tubulares 
em operação no país são cadastrados - o 
que não significa que todos esses 
estejam regularizados. 

Para que operem legalmente, é 
necessário uma outorga dos órgãos 
públicos que gerenciam as águas 
subterrâneas, mas só uma pequena 
parcela dos usuários cumpre essa etapa. 

A BBC questionou o Departamento de 
Águas e Energia Elétrica (DAEE) do 
Estado de São Paulo sobre quais ações 
estavam sendo tomadas para coibir o 
uso irregular de poços. 

Em nota, o departamento afirmou que, 
ao tomar ciência de poços não 

outorgados, notifica os usuários para 
que as instalações sejam regularizadas. 

O órgão diz ainda que é possível 
denunciar poços irregulares pelo site do 
departamento e que implantou um 
Sistema de Outorga Eletrônica para 
facilitar os registros. 

 
Só uma pequena parcela dos poços 
tubulares funcionam regularmente no 
Brasil. - Prefeitura de São Lourenço do 
Oeste 
 
Segundo o órgão, todos os poços 
outorgados "devem enviar anualmente 
ao DAEE um relatório onde constam o 
volume extraído mensalmente, assim 
como as medidas dos níveis estático e 
dinâmico dos poços". 

"Estes dados possibilitam ao órgão 
gestor verificar em quais locais é preciso 
um controle maior da utilização do 
aquífero, e eventualmente criar áreas de 
restrição ao uso das águas 
subterrâneas", diz o departamento. 

Em relação ao Guarani, o DAEE afirma 
que, "como o volume extraído deste 
aquífero é muito grande, torna-se 
necessário o acompanhamento de sua 
exploração para garantir uma 
exploração sustentável". 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 
Embora ainda haja muito a avançar no 
monitoramento do Guarani e das 
demais águas subterrâneas no Brasil, 
Hirata diz que essas reservas podem ser 
muito úteis num cenário de grande 
irregularidade na oferta hídrica no país. 

Para ele, tomando os cuidados para 
evitar a contaminação e exploração 
exagerada, "as águas subterrâneas 
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podem ser a solução para muitos 
problemas sociais, permitindo a oferta 
de água de baixo custo e excelente 
qualidade". 

Hirata cita ainda a possibilidade - já 
adotada em alguns países - de injetar nos 
aquíferos sobras de água de rios e 
represas nos períodos chuvosos, 
acelerando a recarga das reservas 
subterrâneas e deixando os sistemas 
mais equilibrados. 

"Com as mudanças climáticas, o mundo 
inteiro tem despertado para isso", 
afirma. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidia
no/2022/04/com-aguas-de-ate-250-
mil-anos-aquifero-guarani-ganha-peso-
no-abastecimento-de-cidades.shtml 
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/04/com-aguas-de-ate-250-mil-anos-aquifero-guarani-ganha-peso-no-abastecimento-de-cidades.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/04/com-aguas-de-ate-250-mil-anos-aquifero-guarani-ganha-peso-no-abastecimento-de-cidades.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/04/com-aguas-de-ate-250-mil-anos-aquifero-guarani-ganha-peso-no-abastecimento-de-cidades.shtml
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Créditos do proprietário 
fiduciário não se submetem a 
recuperação, decide STJ 
 

3 de abril de 2022, 12h14 

Os créditos do proprietário fiduciário 
não se submetem aos efeitos da 
recuperação judicial, 
independentemente da identificação 
pessoal do fiduciante ou do fiduciário 
com o bem imóvel ofertado em garantia 
ou com a própria empresa recuperanda. 

A relatora do recurso na 3ª Turma 
do STJ foi a ministra Nancy 
Andrighi Divulgação  

Com base nesse entendimento, a 3ª 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça deu parcial provimento ao 
recurso de uma credora para reformar 
acórdão do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) que decidiu que os seus 
créditos (aparelhados em três cédulas de 
crédito bancário) deveriam se submeter 
aos efeitos da recuperação judicial das 
devedoras, uma vez que a garantia 
correlata (alienação fiduciária) foi 
prestada por terceiro. 

No recurso ao STJ, a credora 
argumentou que seu crédito tem 
natureza extraconcursal (isto é, que não 
se sujeita ao plano de recuperação), na 

medida em que o artigo 49, parágrafo 
3º, da Lei 11.101/2005 "não faz qualquer 
restrição ao prestador da garantia da 
alienação fiduciária". 

A relatora, ministra Nancy Andrighi, 
lembrou que essa questão já foi 
apreciada pela 3ª Turma em 2016, no 
julgamento do REsp 1.549.529, tendo o 
colegiado concluído que o fato de o bem 
imóvel alienado fiduciariamente não 
integrar o acervo patrimonial da 
devedora não afasta a regra disposta no 
parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 
11.101/2005. 

Segundo ela explicou, o dispositivo 
estabelece que "o crédito detido em face 
da recuperanda pelo titular da posição 
de proprietário fiduciário de bem móvel 
ou imóvel não se submete aos efeitos do 
processo de soerguimento, prevalecendo 
o direito de propriedade sobre a coisa e 
as condições contratuais pactuadas". 

Na sua avaliação, o legislador não 
delimitou o alcance da regra em questão 
apenas aos bens alienados 
fiduciariamente originários do acervo 
patrimonial da própria sociedade em 
recuperação, tendo estipulado 
exclusivamente que o crédito de quem é 
"titular da posição de proprietário 
fiduciário" não se sujeita aos efeitos da 
recuperação. 

Para a relatora, ao contrário do 
entendimento do TJ-SP, é irrelevante a 
identificação pessoal do fiduciante ou do 
fiduciário com o objeto da garantia ou 
com a própria sociedade recuperanda. 
Assim, a magistrada concluiu que devem 
ser afastados dos efeitos da recuperação 
judicial os créditos titularizados pela 
credora — respeitado, contudo, o limite 
do valor do bem dado em garantia. 

"O que deve ser afastado dos efeitos da 
recuperação judicial não é o montante 
integral previsto no contrato garantido 
pela alienação fiduciária, mas, sim, o 
valor equivalente ao bem cuja 
propriedade (fiduciária) foi transferida. 
Eventual saldo devedor excedente deve 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
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ser habilitado na classe dos 
quirografários", afirmou ela. 

Como consequência do reconhecimento 
da extraconcursalidade dos créditos em 
discussão, a ministra restabeleceu as 
cláusulas relativas ao vencimento 
antecipado, as quais haviam sido 
invalidadas pelas instâncias inferiores, 
uma vez que os contratos que as contêm 
não estão sujeitos à deliberação do juízo 
recuperacional. Com informações da 
assessoria de imprensa do STJ. 

Clique aqui para ler o acórdão 
Resp 1.933.995 

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

03/creditos-proprietario-fiduciario-

nao-submetem-recuperacao 

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/resp-1933995.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-abr-03/creditos-proprietario-fiduciario-nao-submetem-recuperacao
https://www.conjur.com.br/2022-abr-03/creditos-proprietario-fiduciario-nao-submetem-recuperacao
https://www.conjur.com.br/2022-abr-03/creditos-proprietario-fiduciario-nao-submetem-recuperacao
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Disputa por uma vaga de 
ministro do TSE conta com 12 
candidatos 
 

3 de abril de 2022, 13h44 

A renúncia de Carlos Mário Velloso 
Filho ao cargo de ministro substituto do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
anunciada no mês passado, abriu uma 
disputa pelo posto e o número de 
concorrentes é grande: são 12 advogados 
sonhando com a nomeação, de acordo 
com o jornalista Brenno Grillo, do site O 
Bastidor. 

Uma vaga no TSE foi aberta pela 
renúncia do ministro Carlos Mário 
Velloso Filho 
TSE 

No momento, a "campanha eleitoral" 
consiste em reuniões com a secretária-
geral da Presidência do TSE, Christine 
Peter. Cabe a ela conversar com todos os 
candidatos e levar suas impressões sobre 
eles aos ministros da corte eleitoral, que 
vão escolher os três nomes a serem 
enviados ao Supremo Tribunal 
Federal — essa decisão deverá ser 
tomada nos próximos dias. 

Depois de uma votação no STF, caberá 
ao presidente Jair Bolsonaro escolher o 
próximo ministro substituto do TSE, 
sem a obrigação de apontar o mais 
votado da lista tríplice. 

Ainda de acordo com O Bastidor, os 
candidatos mais fortes no momento 
são Flávio Pansieri e Fabrício Medeiros 

— outro nome forte é o de Gustavo 
Severo. Todos eles contam com apoio de 
ministros do Supremo. É provável, 
porém, que a lista tríplice conte com pelo 
menos uma mulher, e, nesse caso, 
Angela Cignachi Baeta Neves e Marilda 
Silveira são candidatas bem cotadas, já 
que as duas estiveram muito próximas 
da nomeação para a corte eleitoral no 
ano passado.  

Eis a lista dos 12 candidatos à vaga de 
ministro substituto do TSE: 

• Ademar Borges, professor de 
Direito Constitucional; 

• Ana Claudia Santano, 
professora e coordenadora-geral 
do Transparência Eleitoral 
Brasil; 

• Andre Callegari, advogado 
criminalista e professor do IDP; 

• André Lemos Jorge, ex-juiz 
do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo; 

• André Ramos Tavares, 
professor de Direito Econômico, 
Tributário e Financeiro na USP; 

• Angela Cignachi Baeta 
Neves, integrante da comissão 
de Direito Eleitoral da OAB; 

• Fabrício Medeiros, advogado 
do União Brasil; 

• Flavio Pansieri, ex-diretor da 
escola do TSE; 

• Gustavo Severo, advogado 
eleitoralista; 

• Marilda Silveira, advogada 
eleitoralista e professora do IDP; 

• Simone Henrique, professora 
e doutora em Direitos Humanos; 

• Walter José Faiad de 
Moura, especialista em Direito 
Público e Processual Civil. 

 

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

03/disputa-vaga-ministro-tse-conta-12-

candidatos 

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mar-19/carmen-lucia-substituira-carlos-mario-velloso-filho-tse
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"No Tribunal do Júri, o senso 
de justiça fica mais próximo 
da realidade" 
 

3 de abril de 2022, 7h51 

Por Rodrigo Haidar 

Em 1910, o promotor público Sylvio de 
Campos se preparava para o segundo 
Júri da professora Albertina Barbosa, ré 
por assassinar, com dois tiros à queima-
roupa, o bacharel Arthur Malheiros. 
Cometera o crime para lavar sua honra, 
pois fora abandonada grávida pelo rapaz 
depois de um fugaz caso amoroso. 
Albertina tinha a seu favor parte 
importante da imprensa e uma 
absolvição unânime no primeiro 
julgamento, anulado meses depois pelo 
Tribunal de Justiça. 

Fábio Tofic Simantob 

No livro O Crime da Galeria de Cristal, 
o historiador Boris Fausto conta que 
Campos tinha ciência da dimensão de 
seu desafio e, em sua sustentação em 

Plenário, tentou convencer os jurados de 
que ali não havia espaço para 
sentimentos. Para isso, citou o sociólogo 
francês Le Bon, famoso por seus estudos 
sobre a psicologia das massas, para 
quem "os jurados não resistem à visão de 
uma acusada que amamente seu 
filhinho, ou o desfile doloroso de um 
grupo de orfãozinhos". Sentimentos não 
deveriam ser levados em conta, apenas 
provas. E os jurados tinham de estar 
atentos porque, sem que se deem conta, 
são facilmente manipuláveis em suas 
emoções. 

Na visão dos advogados 
criminalistas Fábio Tofic 
Simantob e João Imperia, nada 
poderia ser mais equivocado do que a 
ótica do promotor Sylvio de Campos. 
Primeiro porque Júri envolve, sim, 
sentimento. Não há julgamento justo, ao 
menos nos casos de crimes dolosos 
contra a vida, sem que os jurados 
recorram aos sentimentos para decidir o 
destino daquele que espera por sua 
sentença. Citando Valdir Troncoso 
Perez, Imperia diz que o Júri é um 
exercício de interpretação da alma 
humana. E como interpretar a alma sem 
extravasar sentimentos? 

Em conversa com a ConJur, os 
advogados reafirmaram sua fé no 
Tribunal do Júri como a forma mais 
democrática de se fazer justiça. "O Júri 
se justifica porque é plural. Nunca 
sabemos o que cada um dos jurados 
pensa ou viveu, mas sabemos que aquela 
soma de experiências, muitas vezes, tem 
um senso de justiça muito refinado", 
afirma Imperia. 

Para Tofic, uma das grandes vantagens 
do Júri é julgar sem amarras: "O juiz 
togado cria um molde para julgar. É 
inevitável, porque ele julga todos os dias. 
Logo, acaba fixando uma régua. O juiz 
precisa disso até para manter coerência 
com julgados anteriores, porque senão 
podem acusá-lo de julgar casos 
semelhantes de formas distintas. E 
quando cria esse molde, o juiz pode 
deixar de lado e menosprezar as 
particularidades de casos concretos." 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-03/entrevista-fabio-tofic-simantob-joao-imperia-criminalistas#author
https://oglobo.globo.com/cultura/o-crime-da-galeria-de-cristal-de-boris-fausto-conta-historia-de-sao-paulo-atraves-de-seus-assassinatos-23546550
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João Imperia 

O corpo de jurados não tem 
compromisso com o caso anterior, nem 
com o seguinte, porque se reúne para 
fazer justiça em um só caso. "Uma das 
grandes funções do Tribunal do Júri é 
individualizar a pena", diz o advogado 
cuja formação é umbilicalmente ligada 
ao Plenário do Júri, onde, muitas vezes, 
defendeu hipossuficientes em 
atuações pro bono. 

Essa confiança no Tribunal do Júri levou 
Tofic a convidar Imperia a se tornar 
sócio de Tofic Simantob, Perez e Ortiz, 
uma das mais respeitadas bancas de 
advocacia especializadas em Direito 
Penal do país. Defensor público por 14 
anos, mais da metade destes atuando em 
Júri, Imperia topou o desafio e compõe o 
time do escritório desde o ano passado. 
O movimento não é exatamente comum 
em um mundo em que os crimes 
econômicos e financeiros dão cada vez 
mais as cartas e a expansão de 
programas de compliance nas empresas 
faz com que o Direito Penal clássico 
perca espaço. 

Tofic explica: "A ideia foi continuar 
investindo na advocacia criminal raiz. 
Continuamos a expandir a área 
empresarial penal, econômica e 
financeira, mas a experiência em Júri te 
dá cabedal para atuar até melhor 
também nestas outras áreas. Seguimos 

com atuação em crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro, sonegação 
fiscal, compliance, mas não queremos 
perder a ação do Júri, da Justiça 
estadual, a atuação no Direito Penal 
clássico, que guarda um pouco da alma 
do escritório." 

Leia a entrevista 

ConJur — O Tribunal do Júri, em 
sua versão moderna, surgiu 
porque os juízes faziam parte da 
nobreza e eram nomeados sem 
critérios objetivos. O Júri veio da 
exigência de que os cidadãos 
fossem julgados por seus pares. 
Hoje, em que juízes fazem 
concurso público e são muito mais 
próximos da realidade dos 
cidadãos, o Júri ainda tem razão 
de ser? 
Fábio Tofic — O ressurgimento da 
instituição se deve, sim, a isso. 
Primeiramente, na Inglaterra, e em 
seguida como resultado da Revolução 
Francesa, que não tem um Júri 
exatamente, mas um modelo escabinado 
— onde um dos jurados é um juiz togado. 
Foi um movimento democrático, do 
povo contra a nobreza: “Chega de juízes 
que julgam só de acordo com os 
interesses da aristocracia. O povo deve 
julgar seus semelhantes”. Hoje não 
temos mais a aristocracia no poder, 
mudou a forma de seleção, mas os juízes 
saem da classe média, classe média alta. 
Será que mudou tanto? Não é uma 
crítica, mas uma constatação. Nós, 
advogados, promotores, defensores, 
juízes, somos, em regra, de classe social 
muito diferente daquela do réu que 
habitualmente frequenta o Júri. 

João Imperia — Somos bem 
diferentes do público preferencial do 
Direito Penal. 

Tofic — E isso não é uma exclusividade 
brasileira. Os réus do processo penal, em 
qualquer lugar do mundo, em regra, são 
os mais pobres. 

Imperia — Toda garantia individual — 
e o Tribunal do Júri, não podemos 
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perder de vista, é uma garantia 
individual prevista como cláusula pétrea 
— deve ser lida como contenção do 
poder. Porque garantia individual nada 
mais é do que manifestação de 
contenção do poder estatal, que é uma 
luta histórica civilizatória. E a ideia de 
seus pares poderem se julgar, poderem 
olhar uns para os outros, na minha 
concepção, faz muito sentido. Para 
julgar um fato, muitas vezes é preciso de 
mais do que do Direito. Uma das críticas 
mais comuns que se faz ao Tribunal do 
Júri é a de que o leigo não tem condições 
de julgar. Pois eu digo que ele tem mais 
condições. 

ConJur — Por quê? 
Imperia — Porque o conhecimento 
necessário para julgar um crime de 
homicídio ou tentativa de homicídio, 
que é o carro-chefe do Tribunal do Júri, 
demanda vivência, experiência de vida, 
muito mais do que a leitura técnica do 
Direito. Aquele espaço de contenção do 
poder estatal é para ser ocupado por 
aqueles que saibam mais da vida do que 
de Direito. Julgar medo, amor, ódio, 
irritação, as reações emotivas, demanda 
experiência de vida real. E cada jurado 
chega com a sua compreensão de 
mundo, cada um com sua malinha de 
experiência de vida. Por isso é que o Júri 
se justifica, porque é plural. Nunca 
sabemos o que cada um dos jurados 
pensa ou vive, mas sabemos que aquela 
soma de experiências, muitas vezes, tem 
um senso de Justiça muito refinado. 

Tofic — O Márcio Thomaz Bastos falava 
que o juiz togado cria um molde para 
julgar. É inevitável, porque ele julga 
todos os dias. Logo, acaba criando uma 
forma, fixando uma régua, com as quais 
julga todos os casos. O juiz precisa disso 
até para manter coerência com julgados 
anteriores, porque senão podem acusá-
lo de julgar casos semelhantes de formas 
distintas. E quando cria esse molde, o 
juiz pode deixar de lado e menosprezar 
as particularidades de casos concretos. 
Goffredo da Silva Telles já disse, na 
década de 1930, que uma das grandes 
funções do Tribunal do Júri é 
individualizar a pena. Só ele pode fazer 

isso, porque ele só julga uma vez. Só 
julga aquele caso, não tem dever de 
coerência com o caso anterior, nem com 
o caso seguinte. E no crime de 
homicídio, que no Brasil é competência 
do Júri, as particularidades variam 
muito de caso para caso. E só o Júri pode 
entrar e analisar com lupa as 
particularidades de cada caso. Pergunte 
a qualquer advogado criminalista 
quantas vezes, na Justiça togada, ele 
alegou e conseguiu obter do juiz uma 
excludente de antijuridicidade, como 
estado de necessidade, legítima defesa, 
erro de tipo, que é toda a riqueza da 
Parte Geral do Código Penal. 

ConJur — Quantas vezes? 
Tofic — Eu, acho que nunca. Porque 
isso depende muito do caso concreto e o 
juiz tem receio de aplicar a tese e acabar 
preso àquilo, ficar refém do próprio 
precedente. O Tribunal do Júri absolve 
por legítima defesa, aplica erro de tipo. 
Ninguém aplica mais a Parte Geral do 
Código Penal — que é a parte mais difícil 
do Direito Penal, mais sofisticada, mais 
abstrata, a que mais tem tomos e tomos 
escritos sobre si — do que o Júri. 

ConJur — Um dia eu assistia a um 
Júri e, na falta de argumentos, o 
promotor tirou da pasta o 
currículo de um dos advogados de 
defesa, super qualificado, leu o 
currículo e disse aos jurados: “Se o 
réu fosse inocente, precisaria de 
um advogado tão caro e com tantas 
credenciais?”. Uma atuação 
teatral e com argumento que 
absolutamente nada tem a ver com 
o crime, mas que pode convencer 
os jurados. Júri tem a ver com 
Justiça ou com teatro? 
Tofic — Esse exemplo não se trata de 
teatro, mas de argumento. Que pode ser 
perfeitamente respondido, até na 
mesma moeda. O Tribunal do Júri exige 
do tribuno — não só do advogado, mas 
também do promotor — uma reunião de 
talentos, habilidades, que são 
absolutamente prescindíveis nas varas 
comuns. Rapidez de raciocínio, 
tirocínio, a frase de efeito, é claro, fazem 
a diferença entre ganhar e perder uma 
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causa. O que há no Júri, que eu não 
chamaria de teatro jamais, é uma 
tentativa dos tribunos — e quem 
consegue fazer isso alcança um nível de 
excelência — de transmitir, com todo o 
arsenal semântico que há à disposição, e 
por meio de expressões verbal e 
corporal, o sentimento que aquela causa 
provoca no próprio tribuno. A arma é 
transmitir aos jurados esse sentimento. 

ConJur — Um bom advogado ou 
promotor de Júri, então, tem de 
ser emotivo? 
Tofic — Quando um advogado se 
depara com um caso e se convence da 
injustiça da acusação, seja porque acha 
que o réu tem de ser absolvido, seja 
porque acha que tem de ser condenado a 
uma pena menor, a possibilidade de 
derrota causa nele um sentimento de 
dor, de injustiça. Ele precisa, portanto, 
transmitir aos jurados esses 
sentimentos. E mostrar que esses 
sentimentos têm uma razão de ser. O 
jurado julga com sentimentos, e não está 
errado, porque a Justiça é um 
sentimento. Justiça não é um conceito 
matemático, algo com uma definição 
puramente objetiva. O que é a Justiça? A 
Justiça é a Justiça naquele caso. 

Imperia — Eu responderia ao 
promotor que, se ele tivesse as provas do 
crime, não precisaria recorrer ao meu 
currículo. Quando dizem que o Tribunal 
do Júri é um teatro, em regra, o fazem de 
forma pejorativa para dizer que é um 
ambiente de menor técnica jurídica, de 
mais retórica. Mas o processo do 
Tribunal do Júri é bastante complexo do 
ponto de vista técnico, com atos 
significativos antes da pronúncia do réu 
e ao menos duas fases recursais. É muito 
mais do que o momento do Plenário. E 
aqueles que fazem teatro não 
necessariamente farão um bom Júri, 
porque Júri não depende da arte cênica, 
mas de sentimento, somado a 
conhecimentos jurídicos. 

ConJur — O senhor já escreveu que 
o Júri é a forma mais democrática 
de Justiça. Mas, muitas vezes, a 
atribuição da Justiça é justamente 

ir contra a corrente para garantir 
direitos? Não é perigoso submeter 
a Justiça à vontade da maioria? 
Tofic — Sim, seria perigoso. Mas 
vivemos em um Estado Democrático de 
Direito, não apenas Estado 
Democrático. Somos democráticos e de 
Direito. Seria extremamente 
democrático colocar as pessoas em 
praças públicas e julgá-las por maioria 
de votos. Mas não seria de Direito, ao 
menos não do Direito moderno, baseado 
em princípios e regras que prestigiam os 
direitos humanos, por exemplo. Quando 
se fala em Júri democrático, não é no 
sentido de lançar alguém ao voto 
arbitrário, sem critérios, para decidir se 
esse alguém vai para a prisão ou não. O 
Tribunal do Júri é democrático no 
sentido em que permite que as pessoas 
do povo possam tomar uma decisão 
extremamente importante na vida de 
um semelhante. E funciona dentro das 
balizas do Estado Democrático de 
Direito, porque o Júri não pode 
condenar alguém que um juiz togado 
não tenha, antes, pronunciado, 
indicando a ocorrência de prova 
material e de indícios fortes de autoria 
daquele réu. 

Imperia — Há uma cláusula 
democrática importante no Tribunal do 
Júri, que está muito associada à 
clemência, que é a seguinte: o poder 
emana do povo. Se o poder emana do 
povo, emana dele, inclusive, o poder de 
punir ou de não punir. Logo, a 
representação do Tribunal do Júri nada 
mais é do que o próprio povo exercendo 
o poder. E o sistema do Júri guarda 
também a importância do juiz togado. 
Defender o Tribunal do Júri não é 
desvalorizar o Judiciário togado, tanto 
que é um juiz que irá determinar qual 
o standard probatório mínimo para 
submeter alguém ao Júri. A importância 
do juiz togado se dá, ainda, para afastar 
o in dubio pro societat, porque ele não 
existe. Na dúvida, não se manda alguém 
para a fogueira. Na dúvida, afasta-se da 
fogueira. O juiz togado é esse guardião. 

Tofic — O sistema, em tese, é feito para 
que alguém só possa ser condenado por 



31 

 

um Tribunal do Júri em uma situação 
em que um juiz togado também 
condenaria. Em tese! Ou pelo menos em 
que, se um juiz togado condenasse, não 
haveria ilegalidades no caso. Poderia 
haver até uma injustiça, mas aí são 
outras avaliações que se fazem. O que a 
sentença de pronúncia faz é dizer que 
uma condenação, no caso, teria 
sustentação jurídica. Se o réu deve ser 
mesmo condenado, só o Júri poderá 
dizer. Mas, importante frisar, a 
absolvição não precisa de suporte 
jurídico. 

ConJur — Nenhum suporte? 
Tofic — Pode haver toda a base para 
uma condenação, mas se o Júri decidir 
absolver, por razões que não interessam 
a ninguém, pode absolver. Essa questão 
está colocada no Supremo para futura 
decisão, se o Júri pode absolver mesmo 
contrariando evidências. Na minha 
concepção, é claro que pode, porque, 
senão, não tem razão de ser. 

ConJur — O Júri ainda é soberano? 
Recentemente, o Supremo decidiu 
que a legítima defesa da honra não 
pode ser alegada no Júri. Agora, há 
essa questão sobre se os jurados 
podem absolver, ainda que 
contrariem, para isso, a prova dos 
autos. Que soberania é essa? 
Tofic — O que o Supremo decidiu é que 
alegar legítima defesa da honra é 
inconstitucional, é uma tese 
inconstitucional. Mas creio que a Corte 
irá, afastada essa hipótese de alegação 
de legítima defesa da honra, garantir a 
soberania do Júri para que os jurados 
possam, de fato, ter o poder de votar pela 
absolvição independentemente de 
quaisquer fatores ou argumentos. 

Imperia — A decisão do Supremo sobre 
a inconstitucionalidade da legítima 
defesa da honra pode encontrar 
problemas do ponto de vista 
operacional, porque podemos assistir a 
um impasse se algum réu, por meio de 
seus representantes, decidir que irá 
insistir em alegar essa tese. Mas, sob o 
ponto de vista do controle de 
constitucionalidade, não vejo problemas 

na decisão do Supremo. Os ministros 
fizeram uma interpretação conforme a 
um dispositivo de lei que estabelece os 
requisitos mínimos para legítima defesa 
e fixou que a única alegação que não 
cabe, por inconstitucional, é a de 
legítima defesa da honra. Não acho que 
tenha sido ativismo judicial e, na prática, 
veio em boa hora porque não cabe mais 
esse tipo de argumento em nossa 
sociedade. 

ConJur — Vale tudo para 
convencer um Júri? 
Imperia — Há um dispositivo de lei do 
Código de Processo Penal que fixa 
argumentos vedados em Plenário. E esse 
dispositivo existe para dizer o seguinte: 
aqui não pode tudo. Há regras. Mas 
quando a Constituição estabelece a 
plenitude de defesa, não estabelece a 
plenitude de acusação. E, como eu disse 
antes, garantias individuais são 
instrumentos de contenção do Estado. A 
defesa tem liberdade para trazer 
argumentos metajurídicos. Já a 
acusação nunca será legítima se pedir 
condenação com argumentos 
metajurídicos. 

ConJur — Quais argumentos são 
vedados? 
Imperia — Fazer menção à decisão de 
pronúncia como argumento de 
autoridade, por exemplo: “Olha, se ele 
foi pronunciado é evidente que ele tem 
que ser condenado”. Ou fazer menção ao 
silêncio do réu, às algemas do réu, 
argumentos metajurídicos que, 
evidentemente, favorecem a acusação. O 
CPP traz delimitações claras para o 
Estado. Não vale, por exemplo, o 
argumento que você assistiu o promotor 
fazer contra o advogado: “Se o réu fosse 
inocente não precisaria de um advogado 
tão qualificado”. Qual a legitimidade de 
uma eventual condenação com base em 
um argumento como esse? A acusação 
não pode tudo. O que existe é a plenitude 
de defesa, não de acusação. E é a 
Constituição que estabelece um regime 
de plenitude de defesa. 

ConJur — É possível garantir a 
imparcialidade de um Júri em 
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crimes de grande repercussão e 
cobertura intensa da imprensa, 
como os casos Suzane Richthofen, 
Isabela Nardoni ou Boate Kiss? 
Como lidar com a publicidade 
opressiva para manter a higidez do 
Júri? 
Tofic — Esse é um problema que não 
tem solução ótima. É preciso estudar 
mecanismos para mitigar um pouco o 
problema, porque ele é insolucionável. 
Clamor público em casos que geram 
comoção existe desde que o mundo é 
mundo, basta ver o crucifixo que está em 
quase todas as repartições públicas, 
inclusive do Judiciário. Esse é um drama 
da Justiça Penal. 

ConJur — E como mitigar o 
problema? 
Tofic — O advogado Roberto Podval 
sustentou uma tese num caso com a qual 
eu concordo. É polêmica, mas faz 
sentido. Ele disse mais ou menos o 
seguinte: “Estão há cinco anos atacando 
os meus clientes, crucificando, jogando 
pedras, demonizando. Por cinco anos a 
população só lê a acusação nos jornais, 
nas manchetes e na TV. O telespectador 
não lê os depoimentos, não analisa as 
provas, não vê nada da defesa. A solução, 
para o necessário equilíbrio do 
julgamento, é transmitir ao vivo todo o 
julgamento”. Faz todo o sentido, porque 
o jurado, quando entra em um 
julgamento como esse, fica com a 
sensação de que nenhuma decisão que 
não seja a condenação pela pena mais 
alta será compreendida por quem está 
do lado de fora. O público não vai 
entender. Por mais que ele queira dizer 
o que ouviu, o que vi, o que mostraram a 
ele naquelas horas de julgamento, as 
pessoas não vão entender. Há o receio 
até de ser linchado na porta do fórum. 

ConJur — O julgamento foi 
televisionado? 
Tofic — Não, mas ele usou essa tese, que 
eu acho correta, na apelação. No Júri a 
portas fechadas, ninguém sabe o que 
acontece. Então, é preferível que todos 
“participem” de tudo. Que veja os 
argumentos da defesa, as provas, os 
laudos, enfim, as respostas à acusação. 

ConJur — Se hoje há a transmissão 
ao vivo das sessões do Supremo, 
por que não do Júri? 
Tofic — Exato. Qual é o grande 
momento da defesa em um caso de 
homicídio ou tentativa de homicídio? É 
o Plenário do Júri! É onde a defesa tem 
espaço, voz. É o momento de fazer as 
pessoas conhecerem os dois lados, a 
complexidade dos casos. Acredito que 
quando o jurado tiver a sensação de que 
o que ele decidir será compreendido 
pelas pessoas que estão do lado de fora, 
terá mais independência para tomar a 
decisão. 

ConJur — Nos Estados Unidos, 
julgamentos relevantes são 
sempre levados a Júri popular, 
inclusive casos cíveis. No Brasil, o 
Júri julga somente crimes dolosos 
contra a vida, consumados ou 
tentados. É um bom modelo ou 
deveríamos expandir o Júri? 
Imperia — Não creio que o Júri deva 
abarcar outros tipos de delito. Primeiro, 
por um problema operacional. 
Pensemos em uma cidade como São 
Paulo, por exemplo, violenta, com altos 
índices de crimes contra o patrimônio. 
Imagine se todos os crimes contra o 
patrimônio fossem ao Tribunal do Júri. 
Não seriam julgados em um prazo 
razoável. Outro ponto é que o processo 
no Tribunal do Júri é complexo porque 
lida com casos complexos, com situações 
em que a pessoa foi levada ao extremo da 
vida ou está sendo acusada de algo que 
eventualmente nega, mas que pode 
gerar a ela uma injustiça muito grande. 
Isso demanda, sim, um processo 
complexo que, necessariamente, é mais 
moroso do que casos de crimes 
patrimoniais. 

ConJur — Mas o senso de justiça 
do Júri que os senhores frisam não 
julgaria melhor, inclusive, casos 
de menor potencial ofensivo? 
Imperia — Não sei se melhor é a 
expressão correta. Certamente, 
poderíamos ter resultados diferentes. 
Por exemplo, o menino pobre que vive 
em uma favela e vende ali pequenas 
quantidades de drogas. Aos olhos do juiz 
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togado, muitas vezes, não existe a 
distinção entre esse rapaz e um 
traficante pesado — por falta de 
conhecimento daquela realidade ou da 
dinâmica social complexa de uma 
comunidade. Mas aos olhos de um 
Tribunal do Júri, em que há jurados que 
sofrem abordagem policial, conhecem o 
que é a periferia, como se vive em 
comunidades, quais são as dificuldades 
sociais e econômicas pelas quais passa 
um rapaz como esse, talvez o olhar fosse 
mais apurado. 

Tofic — O jurado pode saber, por 
exemplo, que o fato de o réu falar muitas 
gírias não faz dele um bandido. Que essa 
linguagem é da própria da comunicação 
local, do universo dele. Mas, muitas 
vezes, a forma de falar pode amedrontar 
um juiz togado, porque nos bairros onde 
ele mora as crianças e os adolescentes 
falam de outra forma. 

Imperia — Exatamente por isso eu 
creio que o senso de justiça do Júri seria 
mais apurado em casos assim. 

ConJur — Então, por que não 
expandir a competência do Júri? 
Imperia — Primeiro por conta do 
problema funcional, organizacional. 
Impossível, com a nossa realidade, 
conseguir que haja justiça em tempo 
razoável para o volume de demandas 
que teríamos. E também porque é 
possível abordar o problema sob outros 
pontos, como repensar a política 
nacional de combate às drogas, que 
aprisiona gente pobre com pouca droga. 
Não necessariamente a solução estaria 
no Tribunal do Júri, mas em outros 
lugares. 

Tofic — Sabe o que seria o ideal, mas é 
utópico? É tão ideal que não pretendo 
como real. O Júri deveria ser a última 
instância das pessoas que não têm mais 
nenhum recurso judicial. O cidadão foi 
condenado por todas as instâncias, não 
há mais recurso, teria o direito ao Júri. A 
última chance de ele conseguir a 
absolvição. Seus pares decidiriam se ele 
deve ou não deve pagar por aquele 
crime. E se analisarmos friamente, o 

Tribunal do Júri funciona praticamente 
assim no Brasil. Porque um juiz togado 
— embora a sentença de pronúncia não 
seja sentença condenatória — precisa, 
para pronunciar o réu, afirmar ali 
elementos mínimos. E, sinceramente, 
muitas vezes a pronúncia é dada em 
situações em que o juiz condenaria. 
Tenho essa impressão. Então, o Júri é a 
última instância para o réu saber se vai 
ser condenado ou absolvido. 

ConJur — E sobre a expansão da 
competência do Júri? 
Tofic — Pensemos, por exemplo, nos 
crimes financeiros. Podemos imaginar 
como seria complicado para os jurados 
analisar provas de crimes financeiros. Se 
houve ou não houve a operação, qual era 
o objetivo da operação, questões 
técnicas refinadas de processos 
volumosos. 

ConJur — Mas se o conhecimento 
do juiz togado é deficiente para 
julgar o caso de um rapaz que 
distribui pequenas quantidades de 
droga, ele não terá a mesma 
deficiência para compreender a 
realidade do mundo econômico e 
empresarial? 
Tofic — A diferença é que a deficiência 
do juiz togado no caso de crimes 
financeiros tende a ser superada, cada 
vez mais, com a especialização. As 
próprias varas federais especializadas já 
enfrentam um pouco essa questão. 
Temos, sim, a tendência de ter antipatia 
em relação àquilo que nós não 
compreendemos bem. E isso pode gerar 
julgamentos preconceituosos. Mas creio 
que esse risco não será mitigado com a 
adoção de Júri para crimes financeiros. 
Há outro ponto importante: fatos 
referentes a crimes financeiros quase 
extrapolam o Direito Penal. Trata-se de 
um novo Direito Penal, que tem 
características cada vez mais distantes 
do Direito Penal clássico. São normas 
penais em branco. A operação jurídica 
para se afirmar se um fato é ou não é 
crime financeiro é sofisticada, às vezes 
os próprios juristas têm dificuldade de 
acompanhar. Há tecnicismos jurídicos 
envolvidos nessas ações penais de 
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crimes financeiros que ficariam muito 
distante da capacidade de compreensão 
de um jurado, que não é um técnico. No 
Júri, na verdade, as questões mais 
técnicas acabam decididas pelo juiz 
togado, na pronúncia. Os jurados têm de 
decidir sobre provas, se o crime 
aconteceu ou não, se o réu é o autor ou 
não, e os motivos, as causas. 

Imperia — Tem outro ponto relevante. 
A existência do Tribunal do Júri não 
pressupõe a falta de legitimidade do juiz 
togado. Quando dizemos que o jurado 
está mais próximo da realidade social, 
isso não significa que ele tenha mais 
legitimidade. Eu entendo que o senso de 
justiça do jurado é diferente, porque ele 
olhará para lugares e questões que o juiz 
togado, talvez, não olhe. Mas o juiz 
togado segue pleno de legitimidade e 
essa legitimidade está na 
fundamentação de suas decisões. 
Quando digo, por exemplo, que o jurado 
teria mais sensibilidade para julgar 
crimes de tráfico de drogas, não quero 
dizer que a decisão seria melhor ou pior. 
Ela seria diferente, teria um senso de 
justiça diferente que, neste caso, poderia 
ser mais realista. Mas, repito, isso não 
retira a legitimidade de um juiz togado. 

ConJur — É possível democratizar 
ainda mais o Júri? 
Tofic — O Júri ainda é muito composto 
por cidadãos da classe média. Aquilo que 
falamos sobre a realidade do jurado 
estar mais próxima da realidade dos 
réus, às vezes, é uma meia verdade. 
Porque o morador das comunidades, das 
favelas, não está no Júri. Não faz parte 
do corpo de jurados a senhora que mora 
na periferia, sai todos os dias para 
trabalhar e depende de horas de 
transporte público para chegar ao 
serviço. Ela não é convocada para o 
Tribunal do Júri. O sistema de seleção 
dos possíveis jurados ainda é muito 
discricionário e isso faz com que a 
sociedade, em algumas ocasiões, não 
esteja necessariamente bem 
representada ali. 

ConJur — O que mais os senhores 
mudariam no Tribunal do Júri? 

Imperia — A disposição cênica. Não 
consigo entender como até hoje, no 
Brasil, nós aceitamos que a acusação 
fique ao lado direito do juiz e a defesa, do 
outro lado do Plenário, longe, distante, 
como um incômodo para o qual é preciso 
dar um lugar. 

Tofic — Como aquele cachorro tolerado 
pela gerência, do poema Tabacaria, de 
Fernando Pessoa. 

Imperia — Isso! E essa é uma discussão 
que está posta no Supremo. E não é um 
debate menor. Essa disposição cênica 
desequilibra a necessária paridade de 
armas. Porque o jurado entra na sala e vê 
que a pessoa que fala contra a defesa está 
ao lado da maior autoridade daquele 
espaço. Isso prejudica a defesa, que já 
entra com pontos negativos no Júri, e é 
vista distante da Justiça. 

Tofic — A defesa já entra sempre 
perdendo. Porque o processo é a 
acusação — as provas, a denúncia, a 
sentença de pronúncia. Tudo isso é a 
acusação. Por isso o Plenário do Júri é o 
grande momento da defesa, porque a 
defesa é o argumento. O processo é feito 
pela Estado, não pela defesa, que tem 
participações muito pontuais até o 
Plenário do Júri. Daí a importância de 
discutir essa disposição. 

Imperia — O correto seria que as partes 
ficassem em frente do juiz, como 
funciona dos Estados Unidos, uma ao 
lado da outra, em frente ao magistrado. 
Essa mudança traria um ganho 
democrático e prestigiaria a paridade de 
armas. 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-
03/entrevista-fabio-tofic-simantob-
joao-imperia-criminalistas 
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Justiça nega pedido de 
advogado que queria exercer 
profissão sem OAB 
 
Causídico apontou 
inconstitucionalidade da exigência, mas 
juiz destacou que questão já foi 
dirimida pelo STF. 
 
domingo, 3 de abril de 2022 

 

Advogado que queria exercer profissão 

sem a obrigatoriedade de permanecer 

vinculado à OAB teve o pedido negado 

pelo juiz Federal Rodrigo de Godoy 

Mendes, da 7ª vara Cível da SJDF. O 

causídico é vinculado à Ordem, mas 

apontou inconstitucionalidade na 

obrigação. O magistrado, por sua vez, 

considerou que questão já foi dirimida 

pelo STF. 

 

Advogado que queria atuar sem OAB 

tem MS negado.(Imagem: Freepik) 

 

O autor ingressou com mandado de 

segurança contra o presidente da OAB 

alegando a inconstitucionalidade da 

exigência legal. Mas o juiz destacou que 

a questão já foi decidida pelo STF, em 

sede de repercussão geral, o qual 

determinou a constitucionalidade da 

norma infraconstitucional que exige tal 

inscrição, considerando que a norma do 

art. 5º, XIII, da CF, configura norma de 

eficácia contida, logo restringível por 

legislação. 

 

Nesse contexto, entendeu, por expressa 

disposição legal, que há a necessidade 

de inscrição e manutenção da filiação 

nos quadros da OAB, a fim de ser 

realizada a necessidade fiscalização 

técnica e profissional do exercício da 

advocacia no país, função essencial à 

justiça, não havendo que se falar em 

violação ao direito à livre associação. 

 

A segurança foi denegada. 

 

• Processo: 1021446-

95.2019.4.01.3400 

 

Leia a decisão. 

 
Por: Redação do Migalhas 
 

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

/363015/justica-nega-pedido-de-

advogado-que-queria-exercer-

profissao-sem-oab 

 

Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/4/0E967501104A56_sentenca2oab.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/363015/justica-nega-pedido-de-advogado-que-queria-exercer-profissao-sem-oab
https://www.migalhas.com.br/quentes/363015/justica-nega-pedido-de-advogado-que-queria-exercer-profissao-sem-oab
https://www.migalhas.com.br/quentes/363015/justica-nega-pedido-de-advogado-que-queria-exercer-profissao-sem-oab
https://www.migalhas.com.br/quentes/363015/justica-nega-pedido-de-advogado-que-queria-exercer-profissao-sem-oab
https://www.migalhas.com.br/


36 

 

 

TJ/DF: Preço muito inferior 
ao de mercado afasta a boa-fé 
do comprador 
 
Homem comprou veículo objeto de 
crime de estelionato por valor muito 
abaixo ao de mercado. 
 
segunda-feira, 4 de abril de 2022 

 

A 1ª turma Criminal do TJ/DF manteve 

decisão que negou o pedido de 

desbloqueio feito por comprador de 

veículo objeto de crime de estelionato, 

praticado pelo vendedor contra o 

verdadeiro proprietário do bem. 

 

O comprador alegou que o veículo que 

adquiriu foi bloqueado indevidamente, 

por ordem do juiz criminal, que 

condenou o vendedor por estelionato. 

Contou que adquiriu o bem de forma 

lícita e que o valor foi abaixo do 

mercado, pois o carro teria passado por 

um leilão e possui anotação de 

recuperado/sinistro. 

 

 

Homem comprou veículo objeto de 

crime de estelionato.(Imagem: 

Freepik) 

 

Ao analisar o caso, o juiz da 1ª vara 

Criminal de Taguatinga entendeu que 

não houve boa-fé do comprador, pois 

restou comprovado que o valor pago 

pelo carro foi menos de 50% do valor de 

mercado. E registrou: "A aquisição do 

veículo a preço vil configura a má-fé do 

adquirente". 

 

Apesar do recurso do comprador, os 

desembargadores não lhe deram razão. 

No mesmo sentido do juiz, entenderam 

que não houve boa-fé pois "não restou 

demonstrando no feito o grau do 

sinistro apresentado no veículo, capaz 

de depreciá-lo em cerca de 50% 

(cinquenta por cento) do valor 

despendido pelo proprietário anterior 

(...) em tão curto decurso de prazo, 

pouco superior a um mês". 

 

• Processo: 0702241-

15.2020.8.07.0007 

 

Leia o acórdão. 

 

Informações: TJ/DF. 
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/363038/tj-df-preco-muito-inferior-ao-
de-mercado-afasta-a-boa-fe-do-
comprador 
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Sancionada lei que pune 
abuso institucional de vítimas 
e testemunhas 
 
Texto é resposta à conduta de agentes 
públicos durante julgamento de 
acusado de estupro em 2020. 
 
segunda-feira, 4 de abril de 2022 

 

Entrou em vigor na última sexta-feira, 

1, a lei que que torna crime a violência 

institucional, caracterizada como 

submeter vítimas ou testemunhas de 

crimes a procedimentos 

desnecessários, repetitivos ou invasivos 

que a levem a reviver, sem estrita 

necessidade, a situação de violência. A 

pena será de detenção de três meses a 

um ano e multa. 

 

O objetivo é evitar que agentes públicos, 

como policiais ou promotores de 

justiça, constranjam 

desnecessariamente vítimas e 

testemunhas, gerando sofrimento ou 

estigmatização, principalmente em 

crimes contra a dignidade sexual. 

 

A lei 14.321/22 foi sancionada sem 

vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. A 

matéria acrescenta um novo artigo à Lei 

de Abuso de Autoridade, em vigor desde 

2019. 

 

 

Sancionada lei que pune abuso 

institucional de vítimas e 

testemunhas.(Imagem: Freepik) 

 

A nova lei determina também que, se o 

agente público permitir que terceiro 

intimide a vítima de crimes violentos - 

como um advogado durante julgamento 

-, gerando revitimização indevida, a 

pena será aumentada em 2/3. Caso o 

próprio agente público pratique essa 

intimidação, a pena será aplicada em 

dobro. 

 

Caso Mariana Ferrer 

 

O projeto que deu origem à lei (PL 

5.091/20) é de autoria da deputada 

Soraya Santos, em coautoria com 

outros deputados, e foi aprovado no 

plenário no mês passado. 

 

A proposta foi apresentada como reação 

ao caso da modelo Mariana Ferrer. O 

Ministério Público acusa o comerciante 

André de Camargo Aranha de tê-la 

estuprado em 2018. Durante audiência 

judicial, a modelo foi ridicularizada 

pelos advogados de acusação, sem que 

houvesse interferência do Ministério 

Público ou do juiz do caso. 

Veja a íntegra da lei: 

______ 

LEI Nº 14.321, DE 31 DE MARÇO 

DE 2022 
Altera a Lei nº 13.869, de 5 de setembro 
de 2019, para tipificar o crime de 
violência institucional. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei tipifica o 
crime de violência institucional. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.321-de-31-de-marco-de-2022-390279314
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13869.htm
https://www.migalhas.com.br/quentes/335842/audiencia-de-caso-mariana-ferrer-revolta-comunidade-juridica
https://www.migalhas.com.br/
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Art. 2º A Lei nº 13.869, de 
5 de setembro de 2019, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 15-A: 

"Violência 
Institucional 

Art. 15-A. Submeter a 
vítima de infração penal ou a 
testemunha de crimes violentos a 
procedimentos desnecessários, 
repetitivos ou invasivos, que a leve a 
reviver, sem estrita necessidade: 

I - a situação de violência; 
ou 

II - outras situações 
potencialmente geradoras de 
sofrimento ou estigmatização: 

Pena - detenção, de 3 (três) 
meses a 1 (um) ano, e multa. 

§ 1º Se o agente público 
permitir que terceiro intimide a vítima 
de crimes violentos, gerando indevida 
revitimização, aplica-se a pena 
aumentada de 2/3 (dois terços). 

§ 2º Se o agente público 
intimidar a vítima de crimes violentos, 
gerando indevida revitimização, aplica-
se a pena em dobro." 

Art. 3º Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 31 de março de 
2022; 201º da Independência e 134º da 
República. 
 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 
 

Anderson Gustavo Torres 

 

Cristiane Rodrigues Britto 

 

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

63017/sancionada-lei-que-pune-abuso-

institucional-de-vitimas-e-testemunhas 
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PL 6557/19 e a inclusão da 
população negra com a coleta 
de dados sensíveis 

Projeto, se aprovado, será mais um 

instrumento de proteção à população 

negra 

• LEANDRO 

HENRIQUE COSTA 

BEZERRA 

04/04/2022 05:20 

 
comentários 

Crédito: Divulgação 

O PL 6557/19, de autoria do deputado 
federal Vicentinho (PT-SP), determina 
que os registros administrativos, 
elencados no §§8º e 9º do art.39, 
direcionados a órgãos e entidades da 
Administração Pública, a empregadores 
privados e a trabalhadores que lhes 
sejam subordinados, conterão campos 
destinados a identificar o segmento 
étnico e racial pertencente ao 
trabalhador retratado no documento, 
com utilização do critério da 
autoclassificação em grupos 
previamente delimitados. 

O tema é bastante sensível em relação à 
segurança e proteção de dados pessoais, 

em especial aqueles referentes à 
autoidentificação de trabalhadores 
quanto ao segmento étnico e racial. A 
proteção dos dados pessoais, inclusive 
nos meios digitais, é um direito 
fundamental autônomo e inerente à 
autodeterminação informativa, ou seja, 
cabe a ciência e o consentimento 
expresso para o armazenamento de 
quaisquer dados do trabalhador que não 
estejam diretamente relacionado às 
obrigações contratuais ou legais 
vinculadas à relação de emprego, em 
observância da proteção da privacidade, 
da liberdade e do livre desenvolvimento 
da personalidade, consoante art.1º, III, 
5º, LXXIX da Constituição de 1988, 
art.1º, art.7, I e art.8 da Lei 
13.709/2018 (LGPD) e art. 12 da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948. 

Dada sua natureza sensível (art.5, II da 
LGPD), o registro da autoidentificação 
étnico-racial necessita de uma 
manifestação livre, informada e 
inequívoca pela qual o titular concorda 
com o tratamento de seus dados para 
uma finalidade determinada e 
previamente informada (art.5º, XII e 
art.6º, I, II e III da LGPD). No entanto, 
considerando o uso dos dados sensíveis 
para promoção de políticas públicas 
previstas em lei voltadas para inclusão 
da população negra no mercado de 
trabalho e no combate à discriminação e 
desigualdade racial, é possível o 
fornecimento da origem étnico-racial, 
inclusive, sem o consentimento do 
titular, conforme o art.11, II, “b” 
da LGPD. 

No tocante ao uso dos dados sensíveis de 
trabalhadores(as) negros(as), alerta-se 
aos cuidados de compartilhamento e uso 
das informações para se evitar uma 
discriminação indireta da população 
negra a partir de um critério 
aparentemente neutro que altere a 
igualdade de oportunidades de inserção 
no mercado de trabalho, em violação ao 
art. 3, IV da Constituição, Estatuto da 
Igualdade Racial, Convenção 111 da OIT, 
Convenção Internacional sobre 
Eliminação de Todas as Formas de 

https://www.jota.info/autor/leandro-henrique-costa-bezerra
https://www.jota.info/autor/leandro-henrique-costa-bezerra
https://www.jota.info/autor/leandro-henrique-costa-bezerra
https://www.jota.info/autor/leandro-henrique-costa-bezerra
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/pl-6557-19-e-a-inclusao-da-populacao-negra-com-a-coleta-de-dados-sensiveis-04042022#respond
https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-7720-2010
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.jota.info/tudo-sobre/lgpd
https://www.jota.info/tudo-sobre/lgpd
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Discriminação Racial e a Convenção 
Interamericana contra o Racismo, a 
Discriminação Racial e Formas 
Correlatas de Intolerância (norma de 
status constitucional nos termos do 
art.5, §3 da Constituição). 

Apesar dos perigos relativos ao 
tratamento de dados sensíveis de 
trabalhadores, é extremamente 
necessária a inclusão de minorias no 
mercado de trabalho. Tratando-se de 
práticas antidiscriminatórias, o PL 
6557/19, caso aprovado, será mais um 
instrumento de proteção à população 
negra, historicamente marginalizada 
pelo racismo estrutural e institucional 
em nossa sociedade. 

LEANDRO HENRIQUE COSTA 
BEZERRA – Assessor técnico da 
Coordigualdade (Coordenadoria 
Nacional de Promoção de Igualdade de 
Oportunidades e Eliminação da 
Discriminação no Trabalho) do 
Ministério Público do Trabalho (MPT). 
Especialista em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho pelo Instituto de 
Direito Público (IDP). Bacharel em 
Direito pela Universidade de Brasília 
(UnB) 
 

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

analise/artigos/pl-6557-19-e-a-

inclusao-da-populacao-negra-com-a-

coleta-de-dados-sensiveis-04042022 
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Os julgamentos de abril no 
STF 

Estão na pauta da Corte a ação penal 

contra Daniel Silveira, pautas 

ambientais e o acordado sobre o 

legislado na esfera trabalhista 

• REDAÇÃO 

JOTA 

BRASÍLIA 

04/04/2022 05:34 

 
comentários 

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

Em abril, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) continuará a julgar uma série de 
ações que tratam do desmatamento da 
Amazônia. O mês terá, no plenário, 
pautas relevantes sobre diferentes 
temas, como a ação penal contra o 
deputado federal bolsonarista Daniel 
Silveira (União-RJ) e a prevalência do 
negociado sobre o legislado na esfera 
trabalhista. 

São cinco sessões plenárias previstas 
para o mês, três das quais há processos 
pautados. As duas últimas são 

reservadas para os casos remanescentes 
de outras datas. 

A segunda semana do mês não terá 
sessões devido à Semana Santa, entre 10 
e 16 de abril. Já 21 de abril é feriado de 
Tiradentes — em Brasília, é também o 
aniversário da cidade e ponto facultativo 
local.  

Apesar de o presidente da Corte, 
ministro Luiz Fux, divulgar uma pauta 
antecipada do semestre antes do início 
dos trabalhos, a depender da 
conjuntura, de avaliações internas e de 
processos cuja análise se alonga ou que 
se apresentam urgentes, ela é revista, 
como foi o caso da pauta de abril. 

Da pauta verde, incluída de última hora 
na pauta de abril, seis ações são 
relatadas pela ministra Cármen Lúcia e 
uma delas está sob responsabilidade da 
ministra Rosa Weber. Cármen Lúcia deu 
início à leitura do voto na última quinta-
feira (31/3) — depois de as sustentações 
orais serem feitas na sessão de quarta 
(30/3), mas chegou apenas à metade. 
Fux chegou a dizer que o voto da colega 
é “bíblico”, se referindo ao tamanho do 
material preparado.  

A ministra aceitou o argumento 
dos partidos na ADPF 760 e na 
ADO 54 de que existe um estado de 
coisas inconstitucional em 
matéria ambiental no Brasil e que 
há redução da fiscalização, abandono 
do Plano de Ação para Prevenção e 
Controle do Desmatamento na 
Amazônia (PPCDAm) sem a 
substituição por plano 
comprovadamente eficiente e eficaz, 
ausência de cumprimento dos recursos 
orçamentários, bem como 
enfraquecimento do quadro normativo 
ambiental pelas normas 
infraconstitucionais. 

Na segunda metade do mês, a Corte 
julga a ação penal contra o 
deputado bolsonarista Daniel 
Silveira, réu por ameaças ao STF e aos 
ministros e, ainda, casos trabalhistas de 
impacto importante tanto para 
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empregadores como para a garantia dos 
direitos trabalhistas de trabalhadores 
mas, também, para a própria Justiça do 
Trabalho. Confira abaixo a pauta do 
plenário do STF em abril: 

6 de abril 

Pauta verde 

ADPF 760 

Seis partidos e 10 organizações da 
sociedade civil ajuizaram no Supremo 
uma ação preparada ao longo de quatro 
anos para pleitear a retomada do Plano 
de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia 
(PPCDAM). O plano, criado em 2004, 
continua em vigor, segundo a legislação. 
Mas, de acordo com os responsáveis pela 
ação, a administração federal estimula 
desmates e queimadas por meio de um 
conjunto de ações e omissões que, na 
prática, paralisaram o PPCDAM.  

A ação, relatada pela ministra Cármen 
Lúcia, exige, por exemplo, que o 
desmatamento na Amazônia seja 
reduzido ao patamar de 3.925 km² até 
2021, o que já deveria ter ocorrido em 
2020, segundo a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima (Lei n.º 
12.187/2009). A meta significa uma 
redução de cerca de 60% em relação à 
taxa oficial de desmatamento de 2019-
2018 apurada pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), que foi de 
10,1 mil km2 . 

A ação inclui questionamentos contra o 
Ministério do Meio Ambiente e órgãos 
federais como Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e Fundação 
Nacional do Índio (Funai). 

ADO 54 

A Rede Sustentabilidade aponta a 
omissão inconstitucional do presidente 
da República Jair Bolsonaro (PL) e do 
então ministro do Meio Ambiente 

Ricardo Salles em coibir o avanço do 
desmatamento na Amazônia. Na ação, o 
partido pede a concessão de medida 
cautelar para que as autoridades que 
promovam ações concretas no sentido 
de impedir o avanço do desmatamento 
na região. 

Para a Rede, também cabe ao chefe do 
Executivo e da pasta do Meio Ambiente 
conscientizar a população sobre o tema. 
Mas, ao contrário, ambos vinham, “em 
todas as suas declarações”, fazendo 
“pouco caso do meio ambiente ou do 
desmatamento extensivo da Amazônia”. 
Assim, eles evitavam adotar qualquer 
tipo de ação no sentido de proteger a 
floresta Amazônica e, quando 
confrontados com os alertas, alegavam 
que a sistemática dos alertas é que 
deveria ser mudada. 

ADO 59 

A ministra Rosa Weber é a relatora deste 
caso. Ajuizada por quatro partidos 
políticos (PSB, PSOL, PT e Rede), a ação 
alega a omissão da União em relação à 
paralisação do Fundo Amazônia e do 
Fundo Nacional sobre Mudança do 
Clima (Fundo Clima). Segundo eles, a 
União está deixando de disponibilizar 
R$ 1,5 bilhão, já em conta, que 
legalmente devem ser desempenhados 
para financiar projetos de preservação 
na Amazônia Legal. 

Aqui, mais uma vez, se quer saber 
se houve omissão inconstitucional do 
poder público quanto à implementação 
das obrigações de proteção da área 
compreendida como Amazônia Legal. As 
siglas, em conjunto, alegam que a 
omissão da União atinge outros entes da 
Federação, sobretudo os integrantes da 
Amazônia Legal, que dependem de 
recursos represados para financiarem 
projetos que caminhem no sentido do 
artigo 225, que trata do direito 
constitucional a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.  

ADPF 735 
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Também relatada por Cármen Lúcia, a 
ADPF 735 se opõe contra o Decreto 
10.341/2020 e a Portaria 1.804/2020 do 
Ministério da Defesa, que teriam 
retirado a autonomia do Ibama como 
agente de fiscalização, ao atribuir a 
coordenação da Operação Verde Brasil 2 
ao Ministério da Defesa. Os atos teriam 
contribuído com um desmonte da 
política ambiental brasileira, ao 
promover “verdadeira militarização”, 
“em flagrante confronto aos ditames 
constitucionais e usurpando 
competências dos órgãos de proteção 
ambiental”. 

De acordo com a ação, sem histórico de 
atuação no combate ao desmatamento 
ilegal e dos focos de incêndio — por 
serem funções estranhas ao rol de 
competências das Forças Armadas —, a 
Operação Verde Brasil 2 apresenta 
pouca efetividade, ao passo que, os 
número relativos à destruição da 
Amazônia Legal continuam a aumentar, 
sinalizando mais um ano de retrocesso 
na preservação do bioma Amazônia. 
Além disso, o Partido Verde afirma que 
criou-se uma hierarquia desconhecida 
no ordenamento jurídico brasileiro, que 
dá autoridade às Forças Armadas para 
proibir atos de poder de polícia 
ambiental.  

ADPF 651 

Nesta ação, a Rede Sustentabilidade se 
coloca contra o Decreto 10.224/2020, 
que, ao regulamentar a lei que institui o 
Fundo Nacional do Meio Ambiente (Lei 
7.797/1989), exclui a participação da 
sociedade civil do seu conselho 
deliberativo, o que retira da instância a 
sua razão de ser. Segundo a Rede, a 
mudança afeta diretamente o princípio 
da participação popular direta na 
elaboração de políticas públicas de 
proteção ao meio ambiente, previsto 
no texto constitucional. O partido 
argumenta ainda que o decreto, ao fazer 
isso, reduz o âmbito de proteção 
normativa do direito ao meio ambiente, 
ofendendo o princípio da vedação do 
retrocesso institucional. 

O partido explica que o conselho 
deliberativo do FNMA era composto de 
17 representantes, sendo nove de 
organizações governamentais e oito da 
sociedade civil, o que garantia o controle 
social na execução de recursos públicos 
destinados a projetos socioambientais 
em todo o território nacional. A 
alteração promovida pelo decreto 
eliminou completamente do órgão a 
participação de representantes da 
sociedade civil que atuam na área 
ambiental, resultando em disparidade 
representativa em relação aos demais 
setores sociais representados.  

Aponta, por fim, ofensa a norma 
internacional, visto que “no âmbito da 
RIO-92, o Brasil assinou uma série de 
documentos internacionais em que se 
obrigava a respeitar uma série de 
princípios de proteção ambiental e 
desenvolvimento sustentável, 
reconhecendo o direito ao meio 
ambiente saudável como um direito 
humano e a importância da participação 
popular na definição de diretrizes e 
políticas ambientais”.  

O presidente da República defendeu que 
a reestruturação dos órgãos 
administrativos constitui ato de 
natureza política e que não se pode 
presumir que a reorganização 
administrativa, pura e simplesmente 
considerada, cause prejuízo às missões 
conferidas ao Estado brasileiro pelo 
texto da Constituição Federal”. Entende 
que a “composição do Conselho 
Deliberativo do FNMA jamais se 
escoraram em lei formal, mas tão-
somente em atos infralegais”.  

ADI 6.148 

O procurador-geral sustenta que a 
Resolução Conama 491/2018 não 
regulamenta de forma minimamente 
eficaz e adequada os padrões de 
qualidade do ar, deixando desprotegidos 
os direitos fundamentais à informação 
ambiental, ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, à saúde e, 
consequentemente, à vida. 
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O principal argumento da PGR é de que 
a resolução confere a proteção 
insuficiente aos direitos à informação, à 
saúde e ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Apesar de 
pedir a declaração de 
inconstitucionalidade do ato, a PGR não 
requer a nulidade dele, mas que a Corte 
obrigue o Conama a reformular a norma 
em até 24 meses, nos moldes apontados. 

ADI 6.808 

Na ADI 8.808, o PSB questiona 
alterações feitas, por meio de medida 
provisória, em lei sobre a Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios 
(Redesim). Segundo a sigla, a medida 
prevê a concessão automática, sem 
análise humana, de alvará de 
funcionamento e licenças, inclusive 
ambientais, para empresas enquadradas 
em atividade de grau de risco médio, 
além de impossibilitar que os órgãos de 
licenciamento solicitem informações 
adicionais. 

A Redesim foi instituída por meio da Lei 
11.598/2017 para simplificar o processo 
de abertura ou regularização de 
empresas. A rede integra órgãos de 
registro civil, administrações tributárias 
e órgãos licenciadores do Meio 
Ambiente, Vigilância Sanitária e Corpo 
de Bombeiros. Segundo o PSB, empresas 
consideradas de “baixo risco” são 
dispensadas da etapa de licenciamento, 
mas as que expõem seus colaboradores a 
riscos regulares precisam obter as 
autorizações por meio de visitas 
presenciais. 

Ao modificar os artigos 6º e 11-A, inciso 
II, da Lei do Redesim, a Medida 
Provisória 1.040/2021, além de liberar o 
licenciamento sem análise humana, 
impossibilitou que os órgãos 
licenciadores solicitem informações 
adicionais às informadas pelo sistema. 
Com isso, o partido sustenta que 
empresas ficaram dispensadas de 
apresentar licenças atividades como 
transferência de carga de petróleo e 
derivados em alto-mar, exploração 

econômica da madeira ou lenha e 
subprodutos florestais e fabricação de 
fertilizantes e agroquímicos. 

7 de abril  

Lei dos Caminhoneiros — ADI 
5.322  

Outro tema que volta à pauta do STF é a 
ação da CNTT contra a chamada Lei dos 
Caminhoneiros. A ADI 5.322 foi 
apresentada pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Transportes Terrestres (CNTTT) para 
contestar a Lei 13.103/2015, que lhes 
teria retirado direitos previstos na CLT e 
no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

Seis anos depois de ter sido ajuizada, a 
ADI voltou à pauta, no pleno virtual, de 
25 de junho a 2 de agosto do ano 
passado. Alexandre de Moraes, relator 
do caso, votou dando razão à CNTTT. 
Porém, o julgamento virtual foi 
interrompido. 

Na ADI 5.322, a CNTTT mira, 
especialmente, os seguintes pontos da 
“Lei dos Caminhoneiros”: a redução dos 
horários de descanso e de “alimentação 
intrajornada”; a exigência de exames 
toxicológicos quando da habilitação e 
renovação da carteira de habilitação 
(CNH), que seria discriminatória. 

A favor dos autores, a PGR se 
manifestou nos autos no sentido de que 
a “Lei dos Caminhoneiros” causa 
“retrocesso social aos direitos desses 
trabalhadores, prejudica sua saúde física 
e mental, e cria riscos excessivos para 
todos os usuários de rodovias”. O MPF 
apoia ainda o questionamento de a lei ter 
permitido que motoristas sejam 
remunerados em função da distância 
percorrida, do tempo de viagem ou da 
natureza e da quantidade de produtos 
transportados. De acordo com o parecer 
da PGR, “essa norma estimula extensão 
excessiva da jornada de motoristas 
profissionais, o que leva à fadiga e eleva 
o risco de acidentes, para eles próprios e 
para os demais usuários da rodovia”. 
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20 de abril  

Caso Daniel Silveira — AP 1.044 

Nos últimos dias de março, foi definido 
que em 20 de abril será julgada a ação 
penal contra o deputado federal 
bolsonarista Daniel Silveira (União-RJ). 
O julgamento estava inicialmente 
agendado para maio. A antecipação 
ocorreu diante da recusa do parlamentar 
em cumprir decisão do relator do caso, 
ministro Alexandre de Moraes, para que 
ele passe a usar tornozeleira eletrônica. 
Silveira decidiu, então, não deixar a 
Câmara dos Deputados, sob o 
entendimento de que o ambiente é 
inviolável. Ele chegou a dormir no 
gabinete.  

O deputado se tornou réu no STF 
em 28 de abril do ano passado, 
depois de ter sido preso em flagrante, 
por decisão de Moraes, no âmbito do 
inquérito dos atos antidemocráticos, por 
ter divulgado vídeo com ameaças contra 
a Corte e os integrantes dela. A denúncia 
foi apresentada pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR) depois que o 
plenário manteve, por unanimidade, a 
prisão do deputado.  

Validade de norma coletiva de 
trabalho — ARE 1.121.633/ Tema 
1046 

No mesmo dia, um tema que é 
considerado um dos mais importantes 
da seara trabalhista no STF: aquele que 
discute discute a validade de norma 
coletiva de trabalho que suprimiu 
direitos relativos às chamadas horas in 
itinere, tempo gasto pelo trabalhador 
em seu deslocamento entre casa e 
trabalho.  

Relatado por Gilmar Mendes, o ARE 
1.121.633 é anterior à reforma 
trabalhista de Michel Temer, mas é tido 
como central para as alterações da CLT 
porque tem como pano de fundo o 
debate sobre se o acordado deve 
prevalecer sobre o legislado. 

Ele trata da supressão do pagamento das 
horas in itinere – tempo de 
deslocamento entre a residência do 
funcionário e seu local de trabalho, 
quando de difícil acesso – em acordo 
coletivo, em troca de outros benefícios. 
A decisão do Supremo neste caso vai 
impactar diretamente as possibilidades 
de arranjos e de direitos trabalhistas. 

Em julho de 2019, Mendes suspendeu 
todos os processos em tramitação em 
instâncias inferiores relacionados à 
matéria. Atualmente, de acordo com 
dados do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), há mais de 64,2 mil processos 
paralisados – é possível que o número 
seja ainda maior, já que o órgão compila 
os dados que recebe dos tribunais. No 
TST, são 24,8 mil casos. E apenas no 
TRT3, de Minas Gerais, 14,5 mil.  

No STF, o caso foi pautado pela primeira 
vez em dezembro de 2019, mas não 
chegou a ser julgado. Entrou e saiu de 
pauta algumas vezes e chegou a ter 
julgamento iniciado em plenário virtual, 
mas a ministra Rosa Weber pediu 
destaque, e o processo será reiniciado 
presencialmente. Na ocasião, o relator 
havia votado no sentido de que os 
acordos e convenções coletivas devem 
ser observados, ainda que afastem ou 
restrinjam direitos trabalhistas, 
independentemente de compensação 
destes direitos na negociação coletiva. 
Pelo voto do ministro, apenas os direitos 
previstos na Constituição não podem ser 
negociados. 

Acordo coletivo de trabalho — 
ADPF 381 

Também sob relatoria do ministro 
Gilmar Mendes, outra ação em pauta é a 
ADPF 381, na qual a Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) 
questiona decisões do TST e de 
Tribunais Regionais do Trabalho que 
declararam inválidos dispositivos de 
convenções coletivas pactuadas entre 
transportadoras e motoristas e 
condenaram os empregadores ao 
pagamento de horas extras e de horas 
trabalhadas em dias de descanso antes 
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da vigência da Lei 12.619/2012, que 
disciplinou os direitos e deveres dos 
motoristas profissionais.  

O relator concedeu medida cautelar para 
suspender todos os processos 
pendentes, individuais ou coletivos, que 
versem sobre a aplicação do artigo 62, 
inciso I, da CLT aos motoristas 
profissionais externos do setor de 
transporte de cargas, justamente pela 
similaridade da discussão feita no tema 
anterior. Antes, ele havia indeferido a 
ação, por entender que não houve 
alteração jurisprudencial contrária a 
princípios constitucionais nem 
controvérsia judicial relevante sobre a 
aplicação do preceito fundamental. 
Diante de recurso da entidade, o 
ministro reconsiderou a decisão e 
aplicou o rito abreviado à ação.  

ICMS sobre assinatura básica de 
telefone — RE 912.888  

Ainda em 2016, o STF autorizou Estados 
a cobrar ICMS  sobre assinatura mensal 
de telefonia, fixando a tese de que o 
ICMS incide sobre a tarifa básica de 
telefonia mensal cobrada pelas 
concessionárias de telecomunicações 
independente da franquia de minutos 
conferida ao usuário. A verba é exigida 
pelas teles para manter a linha à 
disposição do usuário, e não inclui 
franquia de minutos de ligação. Agora, 
estão na pauta embargos de declaração 
apresentados pela Oi e pelo Sindicato 
Nacional das Empresas de Telefonia e de 
Serviço Móvel Celular e Pessoal 
(Sinditelebrasil).  

Empresa e entidade tentam, com os 
recursos, diferenciar a figura 
da assinatura básica mensal do que 
atualmente seria praticado pelo 
mercado e, assim, excluir a assinatura de 
planos alternativos da incidência do 
ICMS, por se tratar de serviço acessório. 

Em abril de 2018, o relator, ministro 
Alexandre de Moraes, rejeitou os 
pedidos, mas o julgamento foi 
interrompido por vista de Luiz Fux.   

REDAÇÃO JOTA – Brasília 
 
https://www.jota.info/stf/do-
supremo/os-julgamentos-de-abril-no-
stf-04042022 
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STJ: MPF não pode ajuizar 
ação civil pública sobre 
devolução de compulsório 

MPF sustentava possuir legitimidade 

para promover ação na defesa de 

direitos transindividuais 

• CRISTIANE 

BONFANTI 

BRASÍLIA 

04/04/2022 07:00 

 
comentários 

Crédito: Carlos Felippe/STJ 

Por unanimidade, os ministros da 
1ªTurma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ)  mantiveram decisão que 
entendeu que o Ministério Público 
Federal não tem legitimidade para 
propor ação civil pública para defender o 
direito de contribuintes que pagaram, 
indevidamente, valores recolhidos a 
título de empréstimo compulsório sobre 
a compra de automóveis. A decisão 
ocorreu no REsp 
1709093/ES (AgInt). 

Os magistrados concluíram que a 
matéria é puramente tributária e, 
portanto, cabe a vedação imposta pelo 

artigo 1º, parágrafo único, da Lei 
7.347/85. Segundo esse dispositivo, 
“não será cabível ação civil pública para 
veicular pretensões que envolvam 
tributos, contribuições previdenciárias, 
o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS ou outros fundos de 
natureza institucional cujos 
beneficiários podem ser 
individualmente determinados”. 

No recurso, o MPF sustentou que possui 
legitimidade para “promover qualquer 
espécie de ação na defesa de direitos 
transindividuais, sejam eles ligados ao 
meio ambiente, ao consumidor, ao 
patrimônio cultural, ou qualquer outro, 
não se podendo excluir os direitos dos 
contribuintes”. Além disso, o MPF 
afirma ser inegável o interesse social “na 
aplicação da lei tributária em 
observância aos respectivos princípios e 
garantias constitucionais”. 

Durante o julgamento da última terça-
feira (29/3), a ministra Regina Helena 
Costa afirmou que a discussão sobre a 
devolução de valores recolhidos a título 
de empréstimo compulsório sobre a 
compra de automóveis se trata de 
“questão puramente tributária”. 
Portanto, o MPF não possui 
legitimidade para propor ação civil 
pública. 

“Esta é uma questão puramente 
tributária. Não tenho a menor dúvida de 
que a vedação [imposta pelo artigo 1º, 
parágrafo único, da Lei 7.347/85] é 
aplicável e que o Ministério Público não 
tem legitimidade para propor a 
respectiva ação civil pública”, disse 
Regina Helena. 

A ministra afirmou que a controvérsia 
envolvendo a devolução de valores 
recolhidos indevidamente a título de 
empréstimo compulsório pode chegar ao 
Judiciário por dois caminhos: um 
contribuinte pode ajuizar uma ação 
individual de repetição de indébito ou 
uma associação pode ajuizar uma ação 
coletiva. 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-mpf-nao-pode-ajuizar-acao-civil-publica-sobre-devolucao-de-compulsorio-04042022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/stj
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702713474&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702713474&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Regina Helena fez uma distinção com 
relação ao seu posicionamento no 
julgamento dos EREsp 1428611/SE, 
concluído em 9 de fevereiro. Nos 
embargos de divergência, a 1ª Seção, por 
quatro votos a dois, decidiu que o MPF 
não tem legitimidade para propor ação 
civil pública em matéria tributária que 
envolva o direito de pessoas com 
deficiência à isenção de IPI e IOF na 
compra de veículos automotores. 

Na ocasião, a ministra Regina Helena 
abriu a divergência, mas teve voto 
vencido, sendo acompanhada apenas 
pelo ministro Herman Benjamin. A 
magistrada defendeu que não se tratava 
de um caso de natureza meramente 
tributária, mas sim de resguardar os 
direitos fundamentais das pessoas com 
deficiência, portanto dentro do escopo 
de atuação do Ministério Público. 

“Naquele caso, eu sustento [que o MP 
tem legitimidade para propor ação civil 
pública] quando não se tratar de questão 
tributária pura. Neste caso [da 
devolução dos valores recolhidos a título 
de empréstimo compulsório], a questão 
tributária é pura, não envolve direito 
fundamental, não envolve direito à 
saúde, direito à educação, não envolve 
outro direito fundamental. Então, neste 
caso não vejo como afastar a vedação 
legal”, afirmou Regina Helena nesta 
terça-feira. 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 
do JOTA em Brasília. Cobre a área de 
tributos. Passou pelas redações do 
Correio Braziliense, O Globo e Valor 
Econômico. Possui graduação em 
jornalismo pelo UniCeub, especialização 
em Ciência Política pela UnB e MBA em 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
Pública pela FGV. Cursa Direito no 
UniCeub. 
 

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

empresas/tributario/stj-mpf-nao-pode-

ajuizar-acao-civil-publica-sobre-

devolucao-de-compulsorio-04042022 

 

Retorne ao índice 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-mpf-nao-pode-ajuizar-acao-civil-publica-sobre-devolucao-de-compulsorio-04042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-mpf-nao-pode-ajuizar-acao-civil-publica-sobre-devolucao-de-compulsorio-04042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-mpf-nao-pode-ajuizar-acao-civil-publica-sobre-devolucao-de-compulsorio-04042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-mpf-nao-pode-ajuizar-acao-civil-publica-sobre-devolucao-de-compulsorio-04042022


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sexta-feira, 1º de abril de 2022. 
 
  

  

Clipping de Notícias 
 

Os artigos reproduzidos neste clipping de notícias são, tanto no conteúdo quanto 
na forma, de inteira responsabilidade de seus autores. Não traduzem, por isso 
mesmo, a opinião legal ou manifestação de integrante da SiqueiraCastro. 
  



  Sumário das Matérias: 
 

CSLL maior pode bancar ‘Refis do Simples’ 

Valor .....................................................01 

Remuneração de conta ligada ao Pix é adiada 

Valor......................................................03 

Gestoras de private equity miram xisto nos EUA 

Valor......................................................04 

Petrobras é condenada a pagar R$ 1,9 bi por quebra de contrato 

Valor......................................................07 

O empoderamento dos superendividados 

Valor......................................................10 

Concessão de parques à iniciativa privada é tendência, as divide opiniões 

Globo.....................................................12 

Governo avalia elevar imposto dos bancos para compensar Refis do Simples e 

do MEI 

Globo.....................................................16 

Bolsonaro recua e mantém corte de IPI em 25%, e estuda aumentar imposto 

sobre bancos 

Estadão.................................................18 

Brasil quer vender hidrogênio verde como alternativa à Europa 

Estadão.................................................20 

Mercado espera alívio na conta de luz após nível de reservatórios dobrar em 

um ano 

Folha......................................................22 

Preços de planos de saúde empresariais saltam até 133% 

Folha......................................................24 

STJ restringe ordem de entrega de dados do Google para investigação criminal 

Consultor...............................................27 

Carta fiança apresentada como garantia impede prosseguimento de execução 

Consultor...............................................29 

Pesquisa aponta que equidade de gênero é meta para 80% dos grandes 

escritórios 

Consultor...............................................29 



Grupo COFCO vence leilão no porto de Santos/SP 

Migalhas.................................................32 

Senado aprova PL que proíbe penhora de bens de hospitais filantrópicos 

Migalhas.................................................33 

TJ/SP manda tutora se desfazer de três cachorros que "latem demais" 

Migalhas.................................................35 

LGPD: quais são as principais demandas de empresas para advogados 

Jota.........................................................36 

Cármen Lúcia: ‘Há estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental no 

Brasil’ 

Jota........................................................39 

A leitura do fisco sobre incentivo distinto do crédito presumido 

Jota........................................................41 

A vez da drenagem e do manejo de águas pluviais 

Jota........................................................44 

Incidência da Cide: Carf revê posicionamento favorável aos contribuintes 

Jota........................................................48 

  



1 

 

 
 

 
Brasil 

CSLL maior pode bancar ‘Refis 
do Simples’ 
 
Elevação é alternativa para bancar cerca 
de R$ 20 bi que devem ser 
refinanciados após derrubada de veto 
 
Por Lu Aiko Otta — De Brasília 
01/04/2022 05h01  Atualizado há 4 
horas 

 
O Ministério da Economia avalia a 

possibilidade de elevar a Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

sobre o setor financeiro para compensar 

a renúncia tributária decorrente do 

“Refis do Simples”, informou fonte da 

área econômica. 

 

O programa de refinanciamento das 

micro e pequenas empresas e dos 

microempreendedores individuais 

(MEIs) havia sido aprovado pelo 

Congresso Nacional e integralmente 

vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. 

No entanto, o veto foi derrubado no 

início deste mês. 

 

Segundo dados do setor, cerca de R$ 20 

bilhões em dívidas deverão ser 

refinanciadas. O programa, oficialmente 

chamado de Programa de 

Reescalonamento do Pagamento de 

Débitos no Âmbito do Simples Nacional 

(Relp), reescalona dívidas do Simples 

em até 180 meses e concede descontos 

conforme a queda do faturamento da 

empresa no período de março a 

dezembro de 2020, na comparação com 

igual período em 2019. Estima-se que, 

por causa de dívidas, 437 mil empresas 

estejam ameaçadas de exclusão do 

Simples. 

Em outra frente, a área econômica 

encontrou nas emendas de relator ao 

Orçamento, chamadas RP-9, um alvo 

preferencial para cortes de despesas 

neste ano. O bloqueio de R$ 1,7 bilhão 

que o governo havia anunciado na 

semana passada, medida necessária 

para manter as despesas dentro do 

limite do teto de gastos, recaiu sobre 

elas. 

 

Da mesma forma, são essas emendas 

que correm mais riscos de serem 

cortadas, caso Bolsonaro resolva dar aos 

funcionários públicos o reajuste de 5% a 

partir de julho. O custo seria de R$ 5 

bilhões neste ano, mas as verbas 

reservadas no Orçamento para 

aumentos de salário só chegam a R$ 1,7 

bilhão - coincidentemente, o mesmo 

valor do bloqueio. Assim, para dar o 

reajuste salarial sem furar a regra do 

teto, seria necessário cortar outras 

despesas no valor de R$ 3,3 bilhões. 

 

A busca por verbas “cortáveis” não se 

resume aos reajustes salariais, disse 

fonte da área econômica. É preciso 

também recompor verbas que foram 

cortadas no início do ano para que áreas 

do governo não parem por falta de 

dinheiro. 

 

No Ministério da Economia, pasta mais 

sacrificada em janeiro, o dinheiro de 

algumas áreas acaba em abril. A redução 

de R$ 1,2 bilhão nas verbas da Receita 

Federal, que afetam principalmente o 

desenvolvimento de novas tecnologias, é 

um dos motivos das paralisações dos 

fiscais. 

 

“Devido ao compromisso do governo 

com o teto de gastos, o decreto apresenta 

instrumentos para compatibilizar as 

dotações orçamentárias aos seus limites, 

mas não traz ainda o detalhamento de 

onde serão feitos esses bloqueios”, 
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informou a pasta. “A partir de sua 

publicação, o Ministério da Economia 

adotará providências para o bloqueio de 

despesas discricionárias.” 

 

O Ministério do Desenvolvimento 

Regional foi o que teve maior volume de 

emendas de relator ao Orçamento 

bloqueadas para o governo manter suas 

despesas no limite do teto de gastos em 

2022. Foram R$ 904 milhões, num total 

de R$ 1,722 bilhão, conforme dados 

divulgados ontem, à noite, pela pasta da 

Economia. 

 

O bloqueio consta do decreto de 

programação financeira e orçamentária 

publicado na quarta-feira passada, em 

edição extra do “Diário Oficial da 

União”. 

 

Além do Desenvolvimento Regional, 

houve bloqueio em cinco pastas: 

Agricultura (R$ 196,2 milhões), 

Educação (R$ 200,4 milhões), Defesa 

(R$ 52,1 milhões), Cidadania (R$ 363,3 

milhões), Mulher, Família e Direitos 

Humanos (R$ 6,2 milhões). 

 

A pasta informou ainda que está em 

tramitação no Congresso o Projeto de 

Lei 02/2022, que altera a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 

2022, e trata sobre critérios de bloqueio 

de dotações. “A aprovação dessa lei pode 

ensejar alterações desses critérios com 

vistas ao atendimento dos limites do teto 

de gastos.” 

 

O Ministério da Economia não detalhou, 

mas um dos pontos do PLN 02/2022 é 

um pedido de autorização legal para 

bloqueio de emendas de relator, para 

adequar os gastos ao limite do teto. 

 

Fora os bloqueios, o governo destinou, 

por meio de medida provisória, na 

quarta, R$ 1,2 bilhão para operações de 

crédito rural em Estados cujos 

agricultores familiares tiveram perdas 

na safra 2021/2022 devido à seca. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/04/01/csll-maior-pode-bancar-
refis-do-simples.ghtml 
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Finanças 

Remuneração de conta ligada 
ao Pix é adiada 
 
Um representante de instituições de 
pagamento diz que parte dos 
participantes foi pega de surpresa e que 
a medida gerou certa frustração 
 
Por Mariana Ribeiro e Larissa 
Garcia — De São Paulo e Brasília 
01/04/2022 05h04  Atualizado há 4 
horas 

 
Já como efeito da greve dos servidores, o 

Banco Central (BC) adiou o início da 

remuneração de instituições financeiras 

por recursos que ficam parados nas 

contas de pagamentos instantâneos 

(contas PI), ligadas ao funcionamento 

do Pix, que entraria em vigor hoje. 

Segundo apurou o Valor, a medida 

frustrou parte do mercado, embora a 

visão geral seja a de que a mudança era 

necessária por questões de segurança. 

 

Os servidores “encontram-se em 

paralisações parciais diárias e entrarão 

em greve a partir de 1º de abril, o que 

prejudica o desempenho de vários 

processos da autarquia”, argumenta o 

diretor de política monetária do BC, 

Bruno Serra, em voto que acompanhou 

a decisão. Ele acrescenta que o 

adiamento é “oportuno” para “preservar 

a segurança dos sistemas operados” e 

que, quando as questões relacionadas à 

greve estiverem superadas, a 

remuneração será retomada. 

 

A norma que tratou do tema, de 3 de 

março, estabeleceu que as instituições 

participantes do Pix passariam a ter uma 

remuneração, baseada na Selic pelos 

recursos que ficam parados nas contas 

PI, por exemplo, aos fins de semana ou 

no período noturno. 

 

Em nota, a Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban) avalia que a decisão 

do BC foi prudente para evitar 

“implementações de funcionalidades em 

dias mais sensíveis, procedimento 

normal para projetos desta natureza”. 

 

Um representante de instituições de 

pagamento, por sua vez, diz que parte 

dos participantes foi pega de surpresa e 

que a medida gerou certa frustração. Ele 

pondera, no entanto, que o mercado 

entende se tratar apenas de um 

adiamento, e não de uma desistência por 

parte do BC, e cita questões ligadas à 

segurança. “Se o BC coloca em 

funcionamento e não tem todo o pessoal 

do Pix pode haver um problema.” O 

executivo acrescenta que a greve gera 

preocupação do ponto de vista de 

estabilidade. 

 

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

ia/2022/04/01/remuneracao-de-conta-

ligada-ao-pix-e-adiada.ghtml 
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Finanças 

Gestoras de private equity 
miram xisto nos EUA 
 
Forte alta do preço da commodity gera 
expectativa de retornos expressivos no 
segmento 
 
Por Eduardo Magossi — De São 
Paulo 
01/04/2022 05h04  Atualizado há 4 
horas 

 
Gestoras de private equity estão 

desengavetando projetos de petróleo de 

xisto, nos Estados Unidos, diante da 

forte alta do preço da commodity e do 

sentimento de que ele continuará em 

níveis atraentes no longo prazo, gerando 

retornos expressivos. O barril do 

petróleo chegou perto dos US$ 120 no 

início de março com os temores de 

desabastecimento provocados pela 

guerra entre Rússia e Ucrânia, mas já 

vinha em uma escalada de alta diante da 

recuperação da demanda com o fim da 

pandemia. 

 

Durante a pandemia, a queda do preço 

do barril para cerca de US$ 40, em 

2020, tornou muitos empreendimentos 

inviáveis, levando muitas firmas de 

private equity a saírem do setor. 

 

“As empresas de private equity têm duas 

formas de sair de um investimento: ou 

através da abertura de capital da 

empresa ou da venda do ativo. Com o 

colapso do mercado de ações provocado 

pela pandemia, só sobrou a opção da 

venda do ativo e foi isso que as gestoras 

de private equity fizeram para evitar 

maiores perdas”, disse Caio Carvalhal, 

sócio da Atmosphere Capital, 

especializada em investimentos no 

exterior. 

O setor de petróleo e gás vendeu cerca de 

US$ 31,43 bilhões em ativos no ano 

passado nos Estados Unidos, segundo 

dados da empresa de análise Enverus, 

incluindo muitas produtoras de petróleo 

controladas por firmas de private equity. 

 

“Ao mesmo tempo em que as private 

equity queriam vender, empresas de 

xisto que precisaram ganhar escala 

acabaram aproveitando a oportunidade 

e fizeram de 2021 um ano expressivo de 

consolidação do setor”, afirmou. 

 

Agora, animados com o novo patamar do 

preço do combustível, os investidores 

estão de volta. Segundo Carvalhal, não é 

só o preço elevado que está 

impulsionando o movimento das 

gestoras, mas o sentimento de que os 

preços do barril ficarão em um patamar 

atraente - acima de US$ 80 - por um 

longo período. Isso porque, segundo ele, 

embora as empresas de petróleo, 

principalmente as pequenas e médias, 

estejam aumentando os investimentos, 

os aportes estão longe do boom do 

petróleo de xisto registrado entre 2012 e 

2015. “As empresas estão mais 

cautelosas em seus investimentos”, 

disse. Além disso, uma renovada 

preocupação com segurança energética e 

garantia de abastecimento torna a 

produção de petróleo de xisto 

importante para os Estados Unidos ter 

diversidade na oferta. 

 

O economista-chefe do Julius Baer, 

Norbert Rücker, já prevê que em 2023 a 

produção americana de xisto bata um 

novo recorde diante dos novos 

investimentos que estão no forno. 

Segundo estimativa do Departamento de 

Energia dos Estados Unidos (EIA), a 

produção de petróleo atingiu 11,6 

bilhões de barris diários em dezembro 
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de 2021 e pode crescer entre 700 mil a 

900 mil barris diários em 2022. O EIA 

também prevê que 2022 termine com 

produção de 12 milhões de barris diários 

de óleo, atingindo 13 milhões de barris 

diários em 2023, o mesmo volume de 

antes da pandemia. 

 

Cerca de 90% da produção de petróleo 

dos EUA é de xisto, segundo Carvalhal, 

que também acredita que os EUA 

baterão recorde de produção no ano que 

vem. 

 

Para o economista, as gestoras de 

private equity estão de olho no retorno 

de 12% a 15% que o setor de petróleo e 

gás está indicando. “No fim, as firmas 

sempre buscam um retorno de 6 a 7 

pontos percentuais acima do que está 

indicando o mercado de ações e o S&P 

500 está mostrando um retorno de 6% a 

8%”, disse. Atrás desse retorno, as 

gestoras se movimentam. 

 

“Estamos vendo mais interessados em 

investir em nossos novos fundos do que 

nos últimos 18 a 24 meses”, disse Frost 

Cochran, diretor da Post Oak Energy 

Capital, empresa de private equity que 

investe em petróleo e gás à “Dow Jones 

Newswires”. Segundo ele, a empresa 

esperar lançar um novo fundo ainda este 

ano porque está vendo mais 

oportunidades de investimentos para os 

US$ 200 milhões que possui em 

carteira. 

 

Outra firma de private equity, a Lime 

Rock Management, recentemente 

captou US$ 538 milhões para comprar 

campos de petróleo e gás. A Pearl Energy 

Investments conseguiu levantar, até 

dezembro passado, metade dos US$ 900 

milhões que está procurando para o seu 

terceiro fundo dedicado a investimentos 

em petróleo. Porém, até o momento 

ainda não há aumento de produção de 

petróleo de xisto. 

Os estoques globais já estavam abaixo da 

média de cinco anos antes da guerra 

entre Rússia e Ucrânia e ficaram mais 

críticos após o conflito, com o mercado 

global apertado, o que levou o presidente 

americano, Joe Biden, a liberar nesta 

semana reservas estratégicas de petróleo 

para conter a alta dos preços e a inflação. 

Serão liberados 1 milhão de barris 

diários durante o segundo e terceiro 

trimestres deste ano. 

 

Damien Courvalin, estrategista-chefe de 

energia do Goldman Sachs, prevê que, 

com a liberação das reservas, os preços 

do petróleo devam fechar 2022 em torno 

de US$ 125 por barril, US$ 10 abaixo do 

estimado anteriormente. Porém, para 

2023, a estimativa é de que os preços 

fiquem US$ 5 maiores, a US$ 115, e 

acima dos US$ 80 necessários para 

tornar os investimentos das firmas de 

private equity no setor rentáveis. 

 

Courvalin e sua equipe de analistas 

alertam, contudo, que a liberação dessas 

reservas pode criar gargalos logísticos 

para serem entregues, que acabem 

afetando o aumento esperado na 

produção de xisto para 2023. 

 

O mercado vem, contudo, se 

recuperando da queda provocada pela 

pandemia. Segundo a Baker Hugues, 

empresa de serviços do setor de energia 

que contabiliza o número de sondas em 

atividade, o número de plataformas de 

petróleo e gás em atividade estão 61% 

acima do registrado em igual período do 

ano passado. A contagem do número de 

plataformas de petróleo em atividade é a 

métrica utilizada como indicativo de 

produção futura, enquanto o cenário 

atual deve continuar sendo de aperto. 

 



6 

 

https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/04/01/gestoras-de-private-
equity-miram-xisto-nos-eua.ghtml 
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/01/gestoras-de-private-equity-miram-xisto-nos-eua.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/01/gestoras-de-private-equity-miram-xisto-nos-eua.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/01/gestoras-de-private-equity-miram-xisto-nos-eua.ghtml


7 

 

 
 

 
Legislação 

Petrobras é condenada a 
pagar R$ 1,9 bi por quebra de 
contrato 
 
Decisão do TJRJ favorece fornecedora 
de navios-sonda de prospecção de 
petróleo e gás 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
01/04/2022 05h00  Atualizado há 15 
minutos 

 

 
Fabiano Robalinho: Judiciário vem 

reconhecendo que a Petrobras rescindiu 

de forma indevida uma série de 

contratos — Foto: Divulgação 

 

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

(TJRJ) condenou a Petrobras a 

pagar indenização de R$ 1,9 

bilhão à Paragon Offshore, sua ex-

fornecedora de sondas de prospecção 

de petróleo e gás. O motivo está na 

quebra de contratos 

de afretamento (aluguel) de 

dois navios-sonda. 

 

A Petrobras vem enfrentando 

uma série de ações judiciais que 

tratam de descumprimento, multa e 

encerramento antecipado 

de contratos. São, ao todo, R$ 13,901 

bilhões envolvidos, segundo consta em 

seu balanço. 

 

Parte desses processos foi ajuizada por 

empresas que tiveram os contratos 

encerrados nos anos de 2015 e 2016 - 

época da crise do petróleo. A Paragon 

é uma delas. A Petrobras comunicou o 

rompimento em 2 de abril de 2015. 

 

A disputa entre as duas empresas foi 

julgada quarta-feira pela 25ª Câmara 

Civil do TJRJ. A Petrobras, que havia 

vencido na primeira instância, perdeu 

por um placar de 3 a 2 no tribunal. 

 

Ontem, comunicou o mercado sobre a 

derrota e disse que irá recorrer da 

decisão. Do total de R$ 1,9 bilhão que 

estão estimados, R$ 59 

milhões encontram-

se provisionados e o restante está 

classificado com expectativa de perda 

possível nas demonstrações financeiras 

de 2021. 

 

A Petrobras e a Paragon mantinham 

relação desde 2001. Em 2009, houve um 

aditamento para prorrogar o contrato 

por mais seis anos e ficou acordado, 

naquele momento, que os dois navios-

sonda - Roger Eason e Leo Segerius - 

passariam por um “upgrade”. Uma 

reforma para aumentar a efetividade e o 

potencial exploratório. 

 

A discussão que está agora na Justiça do 

Rio de Janeiro trata do período que os 

dois navios ficaram parados para esse 

“upgrade”. Havia um prazo estimado de 

150 dias. Mas levou mais tempo: um 

permaneceu em docagem por 618 dias 

(entre 22 de janeiro de 2011 e 1º de 

outubro de 2012) e o outro por 537 dias 

(entre 15 de junho de 2012 e 4 de 

dezembro de 2013). 
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Na época, aparentemente, não houve 

problema. A Petrobras não pagou 

aluguel nos dias que excederam o prazo 

estimado. Após a conclusão das obras, os 

navios-sonda voltaram a operar e por 

cerca de dois anos a Petrobras efetuou os 

pagamentos previstos. 

 

As discussões começaram com o 

rompimento do contrato. A Petrobras 

incluiu o excesso de dias que os navios-

sonda ficaram parados para “upgrade” 

na contagem do prazo total que estava 

previsto no aditamento de 2009. 

 

Para a Paragon, porém, a conta não 

poderia ter sido feita desta forma. A 

empresa afirma existir uma cláusula 

contratual estabelecendo que o período 

de “upgrade” não está incluído nos seis 

anos de contrato. Ela recorreu ao 

Judiciário pedindo o pagamento de 

todas as diárias que teria deixado de 

receber. 

 

O ponto que está discussão é se a 

cláusula se refere aos 150 dias de 

“upgrade” estimados inicialmente - 

como defende a Petrobras - ou se 

engloba todo o período que os navios 

ficaram em reforma, como quer a 

Paragon. 

 

Prevaleceu, no TJRJ, o entendimento do 

relator do caso, desembargador Werson 

Rego. “A alegação da ré [Petrobras] não 

merece ser acolhida, uma vez que as 

cláusulas 1.1 dos aditivos de ambos os 

contratos dispõe que os prazos de 

suspensão são estimados, e não 

peremptórios, sendo possível, até 

previsível, que as melhorias 

demorassem mais do que esse tempo 

para serem concluídas”, afirmou ao 

votar. 

 

O desembargador destacou, ainda, que 

as melhorias feitas nos navios-sonda 

tiveram um custo alto para a empresa 

contratada: US$ 850 milhões. Na visão 

do relator, a Petrobras agiu “em 

desacordo com a boa-fé objetiva” ao 

permitir que os investimentos fossem 

feitos, sem contestar a demora, e anos 

mais tarde incluir o prazo na contagem 

total do tempo de contrato. 

 

Os desembargadores que divergiram, 

votando a favor da Petrobras, 

entenderam que a empresa não tinha 

obrigação de se insurgir e nem poderia 

ter negado o retorno dos navios-sonda à 

atividade, após o “upgrade”, porque o 

contrato com a Paragon ainda estava 

vigente. 

 

Joseph Tobing, diretor jurídico da 

Paragon, diz que as rescisões foram 

“oportunistas e injustas” e que a 

empresa busca uma compensação justa 

e equitativa por todas as perdas 

econômicas causadas nesse processo. 

 

“Podemos ver claramente o padrão de 

que, no período entre 2015 e 2016, como 

resultado da retração do mercado de 

petróleo, a Petrobras rescindiu 

antecipadamente os contratos das 

sondas de perfuração por desrespeito 

flagrante aos termos contratuais 

acordados”, afirma. 

 

O advogado Fabiano Robalinho, do 

escritório Sérgio Bermudes, que atua 

para a empresa, complementa que “esse 

é mais um dos casos nos quais o 

Judiciário reconhece que a Petrobras 

rescindiu de forma indevida uma série 

de contratos quando o preço do petróleo 

caiu e entrou em crise”. 

 

Já o advogado Rodrigo Fux, do escritório 

Fux Advogados, que também atuou no 

caso, destaca que “os votos que 

reconheceram a ilicitude das condutas 

da Petrobras somam quase cem laudas, 
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são muito técnicos e analisaram 

minuciosamente toda a relação 

contratual”. 

 

A Petrobras não quis comentar a 

decisão. Durante o julgamento, no 

entanto, os advogados da estatal 

sinalizaram um dos caminhos que 

podem seguir para tentar reverter o 

resultado - por meio de embargos no 

TJRJ ou no Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). 

 

Eles levantaram uma questão de ordem 

em relação ao quórum. Geralmente três 

desembargadores participam dos 

julgamentos. Quando não há 

unanimidade, o quórum é estendido 

para cinco. Foi o que aconteceu no caso. 

Mas segundo os advogados da 

Petrobras, pelo regimento interno da 

Corte deveriam ter sido convocados dois 

desembargadores da 26ª Câmara Civil e, 

no caso, foram dois juízes designados. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/04/01/petrobras-e-
condenada-a-pagar-r-19-bi-por-quebra-
de-contrato.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

O empoderamento dos 
superendividados 
 
O Marco Legal da Inadimplência 
alterou a legislação para aperfeiçoar a 
disciplina do crédito ao consumidor e 
evitar sua exclusão social 
 
Por Luiz Felizardo Barroso 
01/04/2022 05h04  Atualizado há 4 
horas 

 
Desde os tempos do cobrador de fraque, 
atuando a serviço dos credores, para 
constranger os devedores e compeli-los 
a pagar suas dívidas, o sujeito ativo de 
uma operação de crédito inadimplida 
era sempre o credor, geralmente 
representado por operadores de 
empresas de cobrança. 
 
Com o evoluir do tempo e as 
transformações pelas quais tem passado 
nossa sociedade, o polo ativo começa a 
mudar de mãos; e a prova disso está na 
promulgação do Marco Legal da 
Inadimplência (Lei nº 14.181/2021), 
onde o devedor, pessoa natural ou física, 
de muitos credores (superendividado) 
poderá convocá-los judicialmente para 
negociar. Uma iniciativa que nos faz 
lembrar a lei de recuperação judicial, 
pela qual a pessoa jurídica convoca seus 
credores para o mesmo fim. 
 
O Marco Legal da Inadimplência 
alterou a legislação para 
aperfeiçoar a disciplina do crédito 
ao consumidor 
 
Esse novo protagonismo do devedor 
superendividado criou para as empresas 
de cobrança com um viés tecnológico, as 
cobrartechs (com possibilidade única de 
acesso a imensos universos de 
superendividados, nos moldes de uma 
big data), oportunidade excepcional de 
exercerem uma missão social, sem 

renúncia à sua lucratividade, tanto que 
essas startups, que solucionam 
problemas coletivos, de impacto social, 
estão entrando no radar dos 
investidores. 
 
Para ser considerado de impacto social, 
um negócio precisa ter a intenção de 
gerar algum dividendo social, não ser 
apenas consequência de uma ideia, ser 
transparente e medir o efeito positivo 
que provoca. 
 
E, ao promulgar o Marco Legal da 
Inadimplência, o governo, por 
reconhecer a precariedade da situação 
do brasileiro da classe média, ordenou a 
divulgação da Lei nº 14.181/21, a qual 
confere um inédito protagonismo ao 
devedor de muitos credores, dispondo 
igualmente sobre a concessão do crédito 
justo. 
 
Quer maior impacto social do que esse? 
Brasileiros, assessorados pelas 
cobrartechs, voltarem a gozar de sua 
autoestima e amplamente de sua 
cidadania, voltando a consumir e girar a 
economia? 
 
A Lei nº 14.181/21, do Marco Legal da 
Inadimplência, altera o Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(CPDC) e o Estatuto do Idoso para 
aperfeiçoar a disciplina do crédito ao 
consumidor e dispor sobre a prevenção e 
o tratamento do superendividamento, 
como forma de evitar sua exclusão 
social, conferindo-lhe assim, 
instrumentos judiciais e extra, bem 
como promovendo o fomento de ações 
direcionadas à sua educação financeira e 
ambiental, como forma de obtenção de 
sua reintegração social. 
 
Tudo isso, sem esquecer da constituição 
de mecanismo de conciliação e mediação 
de conflitos oriundos do 
superendividamento. O CPDC, com 
essas modificações, uma vez 
ultrapassada essa margem imposta pela 
nova lei, passa a coibir, com toda 
veemência, nas repactuações, o 
endividamento excessivo, 
comprometendo o mínimo existencial, 
mesmo conceito, aliás, que encontramos 
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no que se convencionou chamar de 
margem consignável para os 
assalariados (do empréstimo 
consignado, por exemplo), tornando-o 
incapaz de solver suas dívidas, porque 
privado de seus meios de pagamento. 
 
Outro mandamento contido no diploma 
legal em comento, na parte em que trata 
do crédito responsável, diz respeito à 
outorga de empréstimos que venham 
exaurir a capacidade de endividamento 
do consumidor. Dentro da mesma linha 
de raciocínio, condena, ainda, a lei em 
tela a contratação de empréstimos, sem 
a prévia consulta aos órgãos de proteção 
ao crédito, medida profilática de largo 
alcance social. 
 
A exigência de todo esse comportamento 
encontra guarida no Código Civil, no 
capítulo em que conclama as partes, ao 
contratar, fazê-lo com observância do 
princípio da eticidade, o qual, outrora 
mera recomendação de foro íntimo, 
constitui, hoje, um mandamento legal. 
 
A observância desse dever ético cumpre 
não só ao credor, como aos seus 
representantes, representados pelas 
empresas de recuperação de créditos, no 
momento da repactuação das dívidas. O 
Marco Legal da Inadimplência prevê, 
ainda, a instituição de mecanismos de 
prevenção e tratamento judicial e extra 
do superendividamento. 
 
Também se encontram abrangidos por 
essa conceituação os compromissos 
financeiros assumidos em decorrência 
do financiamento de operações de 
compra e venda de bens e serviços e de 
prestação continuada. O endividamento 
oriundo da aquisição de objetos de luxo, 
ou de operações fraudulentas, ou de 
origem duvidosa, estão excluídos dessa 
conceituação, bem como da abrangência 
dos favores da lei. 
 
A ela tampouco se aplicam às operações 
interrompidas de crédito imobiliário ou 
rural. O consumidor, pessoa natural, 
superendividado poderá requerer ao juiz 
a instauração de audiência de 
conciliação, presidida por ele ou por 
conciliador, credenciado em juízo, em 

que o devedor superendividado proporá 
o pagamento de suas dívidas, no prazo 
máximo de cinco anos, preservando-se, 
em favor do devedor, aquele mínimo 
existencial mencionado anteriormente. 
 
Aquele credor que não comparecer à 
audiência de conciliação, ficará obrigado 
a aceitar os termos do pactuado com os 
demais credores presentes à conciliação. 
Poderão ser pactuadas medidas de 
dilação de prazo; redução dos encargos; 
suspensão ou extinção de ações 
judiciais; e fixação de data a partir da 
qual o nome do devedor deverá ser 
retirado dos registros de restritivos 
creditícios (cadastro negativo). 
 
O pedido de conciliação do devedor, 
pessoa natural, não importará em uma 
declaração de insolvência civil. Se não 
houver acordo, ou este não abranger a 
totalidade dos credores, o juiz poderá, a 
requerimento do devedor, instalar um 
plano judicial de liquidação 
compulsória. 
 
Luiz Felizardo Barroso é 
advogado, titular da Advocacia 
Felizardo Barroso & Associados e 
presidente da Cobrart Gestão de 
Ativos 
 
Este artigo reflete as opiniões do 
autor, e não do jornal Valor 
Econômico. O jornal não se 
responsabiliza e nem pode ser 
responsabilizado pelas 
informações acima ou por 
prejuízos de qualquer natureza em 
decorrência do uso dessas 
informações 
 
https://valor.globo.com/legislacao/colu
na/o-empoderamento-dos-
superendividados.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Brasil 

Concessão de parques à 
iniciativa privada é tendência, 
as divide opiniões 
 
Ontem, o governo de São Paulo levou a 
leilão os parques Villa Lobos, Cândido 
Portinari e Água Branca 
 
O Globo 
01/04/2022 - 04:30 / Atualizado em 
01/04/2022 - 07:59 

Parque Água Branca: agora, sob gestão 

privada Foto: Edilson Dantas / Agência 

O Globo 

 
Ontem, o leilão pela concessão dos 

parques Villa Lobos, Cândido Portinari e 

Água Branca, e São Paulo, terminou com 

a proposta vencedora do consórcio 

Novos Parques Urbanos, que pagará 

uma outorga de R$62,7 milhões para 

administrar as unidades por 30 anos. Há 

uma semana, foi a vez da concorrência 

que definiu a nova concessionária 

do Parque Nacional do Iguaçu, em um 

contrato de R$375 milhões de outorga e 

previsões de R$3,6 bilhões de 

investimentos . Os dois negócios dão 

o tom da tendência em curso no Brasil, 

de aceleração de parcerias entre 

unidades de conservação e a iniciativa 

privada. Segundo a consultoria Radar 

PPP, existem 72 projetos de concessões 

de parques hoje no país. Mais da metade 

- 54 - está na carteira do BNDES, que 

apoia a elaboração de editais e 

financiamentos. 

 

No contrato dos parques de São Paulo, 

estão previstas a revitalização das 

estruturas, oferta de novos serviços, 

como alimentação e entretenimento, 

além de manutenção, conservação das 

áreas, desenvolvimento de ações de 

educação ambiental e modernização da 

vigilância. Serão investidos R$ 61,6 

milhões nos três parques, sendo que, nos 

seis primeiros anos, o investimento 

deverá alcançar R$ 46,9 milhões. Não 

haverá cobrança de ingressos para 

entrada e, segundo o edital, ainda estão 

previstas novidades como anfiteatros, 

restaurantes e cafés. Antes da pandemia, 

os parques recebiam cerca de 14 milhões 

de visitantes anualmente. 

 

Enquanto entusiastas das Parcerias 

Público Privadas (PPP) citam vantagens 

como otimização de recursos, demanda 

de potencial turístico e necessidade de 

investimentos em serviços e 

conservações das estruturas, 

ambientalistas destacam que os projetos 

precisam ser acompanhados de perto, 

para que não se perca o olhar voltado ao 

fortalecimento ambiental e à ordenação 

turística. Assim, pode-se afastar 

preocupações quanto a projetos criados 

meramente para o aumento de 

arrecadação de recursos. 

 

De acordo com os números do Radar 

PPP, que monitora concessões de 

infraestrutura pelo país, há 72 projetos 

para concessão de parques em fases 

diversas, desde a intenção pública 

anunciada à elaboração de estudos e 

consulta pública. Destes, 62 estão em 

modelagem de projeto, além dos quatro 

recém concedidos.  O número, portanto, 

de parques sob concessão no Brasil 

poderá mais que dobrar em breve já que, 

atualmente, há 41 contratos de PPPs e 
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concessões em unidades de conservação, 

florestas e parques urbanos. Segundo 

dados reunidos pelo BNDES, o país 

possui hoje 649 UCs elegíveis para 

concessão, e um estudo do Instituto 

Semeia e o Boston Consulting Group 

projetou que os parques brasileiros 

poderiam passar a receber até 56 

milhões de visitantes por ano, número 

quatro vezes maior que o total de 2019. 

 

O Instituto Semeia participou da 

elaboração dos editais dos parques de 

São Paulo e do Iguaçu e acompanha 68 

projetos no país, envolvendo 16 estados. 

 

O diretor executivo do instituto, 

Fernando Pieroni, destaca alguns 

fatores que explicam o contexto atual 

favorável às concessões: a aprovação de 

novas leis que trouxeram maior 

segurança jurídica aos modelos de 

concessão de parques; a disposição de 

governos em reduzir gastos públicos; o 

trabalho de institutos e consultorias 

ambientais na elaboração de projetos; e 

a entrada do BNDES com seu Programa 

de Estruturação de Concessões de 

Parques Naturais. 

 

- Acho que no Brasil há uma carência de 

recursos destinados a ativos ambientais. 

Além disso, o gestor público enfrenta 

dificuldades para realizar investimentos, 

pelo regime de contratação pública. 

Então, as parcerias vêm como solução 

não só para recursos, mas para 

flexibilizar o gerenciamento de parques.  

 

Lembrando que, num parque natural, 

normalmente só se concede pequenas 

partes da área, às vezes 5% do território, 

para exploração turística, enquanto o 

restante continua sob administração do 

órgão ambiental, focado na conservação 

-- explicou Pieroni, que lembra que cada 

parque possui uma situação diferente de 

demandas e viabilidades. 

 

Regras definidas 
Mas, se uma concessionária vai ganhar 

dinheiro com o aumento de visitação, 

como impedir que essa exploração afete 

a conservação dos ecossistemas? 

Segundo Pieroni, a melhor ferramenta 

são os planos de manejo das próprias 

unidades de conservação, um conjunto 

de regras definidos na implantação dos 

parques. 

 

- O Parque de Ibitipoca, por exemplo, 

poderia receber muito mais visitantes, 

pelo tamanho. Mas é vedado por causa 

de suas regras estipuladas. Só é possível 

explorar dentro dos limites do plano - 

afirma Pieroni, que também defende o 

impacto positivo do ordenamento 

turístico. - Gestores falam que o que 

mais causa dano é turismo 

bagunçado. Então, se a concessionária 

entrar com investimento em sinalização, 

fiscalização e ordenamento, é possível 

ter impacto positivo, mesmo com 

aumento de visitantes. No Parque do 

Iguaçu, por exemplo, o número de 

visitantes pulou de 600 mil por ano para 

mais de milhões, após a concessão de 

1999, e a quantidade de onças no parque 

aumentou desde então. 

 

O Parque do Iguaçu, o primeiro Parque 

Natural do país a ser concedido, é 

recorrentemente apontado como um 

exemplo de sucesso. O aumento da 

visitação que, segundo os estudos, não 

teria causado impacto ambiental 

negativo, gerou ainda ganhos 

econômicos para a cidade de Foz do 

Iguaçu e seu entorno. Com a nova 

concessão, o objetivo é aumentar os 

pontos de visitação - atualmente só 

existe um - para quatro.  Na semana 

passada, o Consórcio Novo PNI, 

formado pelo Grupo Cataratas (que já 

era a concessionária no contrato antigo) 

e o Grupo Construcap venceu o leilão 
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para gerir o parque nos próximos 30 

anos. 

Ex-presidente do ICMBio, Claudio 

Moretti, afirma que a visitação é uma 

parte fundamental dos parques, naturais 

e urbanos. Já que, apesar de serem áreas 

protegidas, foram concebidas para 

utilização, sustentável, por parte da 

população, sendo patrimônios 

ambientais e sociais. No entanto, 

Moretti vê com precaução a filosofia 

presente em várias das concessões 

promovidas pelas autoridades públicas 

atualmente. 

 

- O correto não é privatizar totalmente, 

ou seja, passar todos serviços para o 

privado. Mas, sim fortalecer o órgão 

gestor, com a concessionária fazendo 

parte da gestão, nos investimentos em 

pesquisa, conservação, atendimento à 

sociedade. Na atual gestão federal, as 

concessões são feitas com objetivo de 

diminuir custo do estado. Esse não pode 

ser o objetivo principal, seria como 

privatizar rede de educação para gerar 

receita, sem observar a qualidade do 

ensino. O BNDES possui muita gente 

competente, o que não pode é 

enfraquecer o ICMBio e o Ministério do 

Meio Ambiente e deixar para o 

Ministério da Economia decidir sobre 

gestão de parques. 

 

Outros pontos de atenção levantados 

por Moretti são a relação com 

comunidades tradicionais, presentes em 

muitos das Unidades de Conservação, e 

a democratização do acesso entre 

visitantes de baixa renda. Como 

exemplo, ele citou o caso do Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses, 

onde a comunidade trabalha no 

ecoturismo associado à região. 

 

Em relação à preocupação com a visão 

puramente fiscalista nas concessões, 

Pieroni afirma que, na sua visão, essa 

questão vem sendo superada, e os 

projetos atuais direcionam muitos 

investimentos em ações 

socioambientais. 

 

Ex-presidente do Ibama e integrante do 

Observatório do Clima, Suely Araújo diz 

que é fundamental monitorar as dezenas 

de projetos e editais que estão sendo 

lançados. 

 

- Algum tipo de concessão sempre teve, 

e eu não sou contra. Mas acho que é um 

modelo cabível dependendo da unidade. 

Me preocupa essa explosão, porque 

parece que é a solução para tudo. 

 

Precisamos de controle social e 

transparência para acompanhar os 

editais, e incorporar as populações das 

regiões afetadas nos debates. Não pode 

ter uma super exploração do turismo em 

detrimento da conservação ambiental, 

que continua sendo o objetivo mais 

importante. 

 

Agenda de parques será a nova 

agenda do saneamento 
 

Superintendente de Governo e 

Relacionamento Institucional do 

BNDES, Pedro Bruno Barros explicou 

como a agenda da concessão de parques 

é considerada uma das grandes 

prioridades do banco hoje. 

 

- O que a gente projeta para o setor é, 

daqui a dois, três anos, um boom de 

concessões semelhante ao que vemos no 

saneamento básico hoje -- afirmou 

Barros, que disse querer replicar o 

sucesso do Parque do Iguaçu "Brasil 

afora".  

 

Ao rechaçar a acusação de "caráter 

arrecadatório" dos projetos, Barros 

destacou que muitos dos contratos, 

como no caso de Iguaçu, preveem o 
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reinvestimento de receitas em ações 

socioambientais na região, conforme 

preconiza a Lei do Sistema de Unidades 

de Conservação. Ele também afirma que 

os planos de manejo serão respeitados. 

- Muitos parques hoje têm estrutura 

aquém da necessidade, por falta de 

orçamento. Quando traz parceiro 

privado, traz investimentos melhores, o 

que aumenta fluxo de visitantes, 

enquanto o órgão ambiental poderá 

focar na conservação.  

 
https://oglobo.globo.com/brasil/meio-
ambiente/concessao-de-parques-
iniciativa-privada-tendencia-as-divide-
opinioes-25457624 

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Governo avalia elevar 
imposto dos bancos para 
compensar Refis do Simples e 
do MEI 
 
Congresso derrubou veto presidencial 
ao programa de parcelamento de 
dívidas 
 
Manoel Ventura 
31/03/2022 - 16:26 / Atualizado em 
31/03/2022 - 16:40 
 

O ministro da Economia, Paulo Guedes 

Foto: Washington Costa / Ministério da 

Economia 

 
BRASÍLIA — O governo avalia uma nova 

elevação na Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) cobrado das 

instituições financeiras, como os bancos, 

hoje em 20%. O objetivo é criar uma 

medida para compensar a derrubada do 

veto do presidente Jair Bolsonaro ao 

projeto que abre um programa de 

renegociação de débitos tributários 

(Refis) empresas do Simples Nacional e 

microempreendedores individuais 

(MEIs). 

 

Técnicos da equipe econômica estão 

elaborando uma medida provisória que 

aumenta a CSLL, mas o novo percentual 

ainda não foi definido. Em 2021, esse 

imposto subiu para 25% até o dia 31 de 

dezembro, como forma de compensar, 

naquele momento, a redução 

temporária de impostos federais sobre o 

óleo diesel. 

 

Neste ano, porém, a alíquota voltou a 

cair para 20%. O que está em discussão 

agora é voltar a subir esse percentual, 

mas num valor menor que os 25% do ano 

passado. 

 

A compensação financeira é exigida pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

em alguns casos. A área jurídica do 

Ministério da Economia entende que a 

LRF exige compensação para a adoção 

do Refis do Simples e MEI. 

 

O Refis para MEIs e empresas do 

Simples, aprovado pelo Congresso no 

ano passado, foi vetado pelo presidente 

Jair Bolsonaro argumentando que os 

parlamentares não indicaram fonte de 

compensação financeira para as medida. 

Depois, ele próprio passou a defender a 

derrubada do veto. 

 

O Congresso, então, derrubou esse veto 

no início deste mês. Segundo fontes da 

área econômica, o impacto na 

arrecadação deste ano seria de 

aproximadamente R$ 600 milhões. O 

governo estima que R$ 50 bilhões 

poderiam ser negociados. 

 

Para o programa ser operacionalizado, 

porém, é necessário criar a compensação 

financeira, na avaliação da equipe do 

ministro da Economia, Paulo Guedes. 

Por isso, a alternativa analisada passou a 

ser elevar a CSLL. 

 

Chamado de Programa de 

Reescalonamento do Pagamento de 

Débitos no  mbito do Simples Nacional 

(Relp), o Refis do Simples permite às 

empresas inscritas e aos MEIs parcelar 

suas dívidas em até 180 meses (15 anos). 
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O programa determina parcelas 

mínimas de R$ 300 a quem aderir. Os 

MEIs poderão pagar, no mínimo, R$ 50 

por mês. O desconto pode chegar a 90% 

no caso de multas e juros e de 100% dos 

encargos legais. Ainda não há estimativa 

de data de início e fim das inscrições. 

 

Pela regra, o empresário endividado 

precisa pagar uma parte dos valores, 

com desconto, assim que fizer a adesão 

ao Relp. O saldo devedor restante 

poderá ser parcelado em até 15 anos, 

com exceção das dívidas com a 

Previdência, que têm prazo limite de até 

cinco anos. O parcelamento vence em 

maio de cada ano, com início em maio de 

2022. 

 

Um Microempreendedor Individual tem 

faturamento anual de até R$ 81 mil. 

Empresas com faturamento bruto anual 

de até R$ 4,8 milhões podem fazer parte 

do Simples Nacional. Ambos os regimes 

concedem condições simplificadas de 

pagamentos de tributos. 

 

O Brasil tem hoje 18,9 milhões de 

microempreendedores individuais e 

empresas de pequeno ou médio porte, de 

acordo com dados do Ministério da 

Economia. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/governo-avalia-elevar-
imposto-dos-bancos-para-compensar-
refis-do-simples-do-mei-25457119 
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Bolsonaro recua e mantém 
corte de IPI em 25%, e estuda 
aumentar imposto sobre 
bancos 
 
Para bancar o Refis dos pequenos 
negócios, o governo pretende aumentar 
imposto cobrado sobre os bancos 
 
Adriana Fernandes, O Estado de 
S.Paulo 
31 de março de 2022 | 22h52 
 
BRASÍLIA - O presidente Jair 

Bolsonaro recuou e deve manter por 

mais 30 dias o corte de 25% do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI). O 

aumento do corte da alíquota para 33% 

estava pronto para ser assinado nesta 

quinta-feira, 31, mas por razões políticas 

o presidente não quis assinar o novo 

decreto para beneficiar os produtos 

da Zona Franca de Manaus (ZFM).  

 

Na direção oposta, para bancar 

o Refis (programa de parcelamento de 

dívidas tributárias) dos pequenos 

negócios, o governo pretende aumentar 

imposto cobrado sobre os bancos. 

 

A redução da alíquota de IPI de 25% 

para 33% tinha sido prometida pelo 

ministro da Economia, Paulo Guedes, 

que está num movimento de aproveitar 

o aumento forte de arrecadação para 

cortar tributos. 

Bolsonaro recuou e deve manter o corte 

de 25% do IPI por mais 30 dias  Foto: 

Adriano Machado/Reuters 

 

Em transmissão ao vivo, o presidente já 

tinha demonstrado irritação com o 

assunto. Ele criticou o PROS por acionar 

a Justiça contra o corte no IPI e chamou 

o relator do processo no Supremo 

Tribunal Federal (STF), Alexandre de 

Moraes, de "prezado ministro". 

 

"O partido PROS está contra a redução 

de IPI de automóveis, motocicletas, 

produtos da linha branca. E está na mão 

do prezado ministro Alexandre de 

Moraes se vai mandar arquivar esse meu 

decreto ou vai dizer que está valendo. Se 

mandar arquivar - atenção, pessoal -, vai 

subir IPI de carros, motocicletas, 

geladeira, fogão", declarou o presidente 

em transmissão ao vivo nas redes 

sociais. 

 

O PROS foi ao STF por entender que a 

medida compromete a existência da 

Zona Franca de Manaus, por reduzir o 

atrativo tributário na região. Quando o 

governo promoveu o corte linear de 25% 

da alíquota do IPI, no final de fevereiro, 

os produtores instalados no parque 

industrial da Zona Franca de Manaus 

criticaram a medida, alegando que 

perderiam a vantagem competitiva que 

têm hoje em relação às demais empresas 

instaladas em outras partes do Brasil. A 

pressão tinha surtido efeito e o governo 

estava pronto para fazer a mudança. 

Agora, deve recuar. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados
https://tudo-sobre.estadao.com.br/zona-franca-de-manaus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/refis-programa-de-recuperacao-fiscal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-guedes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pros-partido-republicano-da-ordem-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/justica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/stf
https://tudo-sobre.estadao.com.br/stf
https://tudo-sobre.estadao.com.br/alexandre-de-moraes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/alexandre-de-moraes
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-critica-acao-stf-contra-corte-ipi,70004025873
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
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Bancos 
Na direção contrária da queda de 

tributos, o governo avalia aumentar 

a Contribuição Social sobre o Lucro 

Liquido (CSLL) dos bancos para 

compensar a renúncia tributária com o 

Refis do Simples que o Congresso 

aprovou, o presidente vetou e depois os 

parlamentares derrubaram o veto. 

 

Segundo apurou o Estadão, o aumento 

deve ficar em vigor até o final de 2022. 

Essa medida já foi cogitada no início do 

ano antes da sanção da lei, mas o 

governo optou em vetar o projeto. A Lei 

de Responsabilidade Fiscal exige 

medidas de compensação para 

renúncias. Mas no caso dos Refis, há 

controvérsia jurídica de que se trata de 

uma renúncia de tributos. 

 

Em março, o presidente da Federação 

Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac 

Sidney, criticou duramente as tentativas 

em Brasília de elevar impostos para 

bancos e afirmou que o setor bancário 

brasileiro é o que mais paga tributos no 

mundo. "Mais imposto para banco pode 

até dar voto, mas é aumento de custo na 

veia para o tomador de crédito", afirmou 

o presidente da Febraban no Ciclo de 

Diálogos do Mercado Financeiro e de 

Capitais. 

 

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

ias/geral,bolsonaro-recua-mantem-

corte-ipi-25-estuda-aumentar-imposto-

bancos,70004025938 

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Brasil quer vender hidrogênio 
verde como alternativa à 
Europa 
 
Ministro do Meio Ambiente afirma que 
aumentaram as oportunidades para o 
País como gerador do ‘combustível do 
futuro’ 
 
Célia Froufe, O Estado de S.Paulo 
 
01 de abril de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA - A constatação de que 

faltará energia na Europa, 

principalmente após a invasão da 

Ucrânia pela Rússia, faz o Brasil 

encontrar um filão de negócios e 

de sustentabilidade. Em conversas 

bilaterais às margens do encontro 

ministerial de Meio Ambiente 

da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o ministro do Meio 

Ambiente, Joaquim Leite, percebeu 

o interesse de europeus pela compra 

de hidrogênio verde, o 

“combustível do futuro”. 

 

“Vamos ter um pré-sal de energia 

offshore, só que de energias renováveis”, 

disse em entrevista 

ao Estadão/Broadcast, de Paris. Assim 

que o Brasil regulamentar a política de 

produção eólica offshore (parques 

eólicos no mar), de acordo com Leite, os 

investidores internacionais poderão 

direcionar recursos que se transformem 

em abastecimento para seus países e se 

tornem um empreendimento de retorno 

garantido. “A Dinamarca se mostrou 

muito interessada. Muito 

provavelmente vai investir no Brasil”, 

disse o ministro, que também teve 

reuniões com a Suíça e com um vizinho 

sul-americano, a Colômbia.   

 

Joaquim Leite: 'vamos ter um pré-sal de 

energias renováveis'.   Foto: Ministério 

do Meio Ambiente 

 

A Alemanha já fez vários estudos sobre 

a importância da produção de 

hidrogênio verde, mas ainda não tirou os 

projetos do papel. O Japão, na Ásia, foi 

outro interessado no hidrogênio 

brasileiro, conforme o ministro. “Para 

podermos comercializar, é preciso ter 

excedente de energia renovável, e no 

momento há é falta”, ressalvou.  

 

Todas as condições estão dadas para o 

Brasil se destacar nessa área, conforme 

Leite, e um dos principais atrativos 

naturais do País seriam os cerca de 10 

mil quilômetros de costa. Com a 

regulamentação da energia eólica, a 

expectativa do ministro é de que 10% da 

produção seja consumida no País e o 

restante possa ser comercializado com o 

exterior. Ele lembrou que a Política 

Estratégica Nacional vai ampliando 

todos os anos a participação de energia 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/desenvolvimento-sustentavel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ocde-organizacao-para-a-cooperacao-e-desenvolvimento-economico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ocde-organizacao-para-a-cooperacao-e-desenvolvimento-economico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ocde-organizacao-para-a-cooperacao-e-desenvolvimento-economico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-do-meio-ambiente
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-do-meio-ambiente
https://tudo-sobre.estadao.com.br/joaquim-alvaro-pereira-leite
https://tudo-sobre.estadao.com.br/hidrogenio
https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paris
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-eolica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dinamarca-europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/suica-europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/colombia-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/alemanha-europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/japao-asia
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limpa e que a solar, por exemplo, está 

prestes a bater o volume de produção 

de Itaipu. 

 

“Precisamos fazer acordos com quem 

queira comprar, pois é uma energia para 

exportação. O interessado pode fazer 

investimentos para consumo próprio”, 

considerou, acrescentando que “nos 

próximos anos”, essa mudança já poderá 

ser uma realidade. “O Brasil entra nesse 

momento como um grande fornecedor 

de energia renovável”, acrescentou.  

 

A obtenção do hidrogênio como 

combustível é por meio de um processo 

térmico. “Temos de ter água para fazer a 

hidrólise”, explicou Leite sobre o 

processo, em que o vapor reage com o 

hidrocarboneto, produzindo o 

hidrogênio. O ministro vem enfatizando 

a alternativa eólica porque se pode obter 

hidrogênio por meio de outros 

combustíveis, como o diesel e 

o gás natural, porém estes não podem 

ser classificados como hidrogênio 

verde.   

 

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

ias/geral,brasil-vender-hidrogenio-

verde-europa,70004025901 

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Mercado espera alívio na 
conta de luz após nível de 
reservatórios dobrar em um 
ano 
 

Para especialistas, taxa extra pode zerar 

após fim da bandeira de escassez hídrica, 

em maio 

 

1º.abr.2022 às 4h00 

Nicola Pamplona 

RIO DE JANEIRO 

 
A caixa-d'água do setor elétrico 

brasileiro inicia o período seco de 2022 

com o maior volume de água desde 2012 

e especialistas já projetam o fim da taxa 

extra na conta de luz em maio, com a 

adoção da bandeira verde na conta de luz 

após oito meses de cobrança da bandeira 

de escassez hídrica. 

Segundo dados do ONS (Operador 

Nacional do Sistema Elétrico), o nível 

médio dos reservatórios das regiões 

Sudeste e Centro-Oeste chegou a 63,3% 

em março, último mês do chamado 

período chuvoso. As duas regiões 

concentram cerca de 70% da capacidade 

de armazenamento de energia das 

hidrelétricas brasileiras. 

PUBLICIDADE 

O volume registrado em março é quase o 

dobro do registrado no mesmo mês de 

2021, ano em que o país sofreu risco de 

racionamento de energia. "O período 

chuvoso foi muito bom para o setor 

elétrico", diz o ex-presidente do ONS 

(Operador Nacional do Sistema 

Elétrico), Luiz Eduardo Barata. "O Brasil 

não vive mais risco de racionamento de 

energia." 

A recuperação é fruto das fortes chuvas 

de verão, que causaram estragos e 

mortes na Bahia, em Minas Gerais e na 

região serrana do Rio de Janeiro. Reflete 

também estratégia adotada pelo governo 

para enfrentar a crise hídrica, com o 

acionamento de térmicas mais caras que 

pressionaram a conta de luz nos últimos 

meses. 

Com a melhora no nível dos 

reservatórios, o preço da energia no 

mercado atacadista está hoje em R$ 

55,70 por MWh (megawatt-hora), o 

menor valor possível no sistema atual. 

No auge da crise, passou três meses no 

teto estabelecido para 2021, de R$ 

583,88 por MWh. 

"Começamos o período seco em uma 

situação bem melhor que ano passado, o 

que nos deve dar mais tranquilidade na 

segurança de suprimento e permitir o 

retorno da bandeira verde", diz Luiz 

Barroso, presidente da consultoria PSR 

Energy, que ajudou a bolar o plano de 

racionamento de 2001. 

Barata e Barroso lembram que a 

necessidade de ligar térmicas caiu 

bastante após as chuvas. Nesta quinta-

feira (31), apenas 6,5% do volume de 

energia gerada no país veio desta fonte, 

mais cara e poluente. 

No auge da crise, eram 21%. 

Os consumidores de baixa renda, que 

não foram afetados pela criação da 

bandeira de escassez hídrica, estão há 

quatro meses sem taxa extra na conta de 

luz. O restante dos consumidores ainda 

pagará mais um mês os R$ 14,20 por 100 

kWh (quilowatts-hora) cobrados 

excepcionalmente desde setembro. 

Apesar da expectativa de alívio com a 

taxa extra, a conta de luz seguirá 

pressionada pelo elevado uso de 

térmicas em 2021, que justificou a 

concessão de um empréstimo de R$ 5,3 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nicola-pamplona.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/governo-cria-nova-bandeira-tarifaria-e-conta-de-luz-vai-aumentar-678.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/governo-cria-nova-bandeira-tarifaria-e-conta-de-luz-vai-aumentar-678.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/governo-determina-reducao-de-consumo-de-energia-em-predios-publicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/governo-determina-reducao-de-consumo-de-energia-em-predios-publicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/02/mortos-em-petropolis-passam-de-130-enquanto-politicos-se-esquivam-de-criticas.shtml
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bilhões ao setor, e pela decisão de 

contratar usinas emergenciais para 

tentar encher os reservatórios nos 

próximos anos. 

Essas usinas foram contratadas em 

leilão realizado em outubro para 

entregar 775 MW (megawatts) médios 

entre 2022 e 2025 ao custo total de R$ 

39 bilhões. O processo foi criticado na 

época por especialistas e pela indústria 

por garantir aos projetos altos níveis de 

geração de energia mesmo em períodos 

de reservatórios cheios. 

O governo justificou a encomenda 

dizendo que precisava reforçar os 

reservatórios para evitar riscos de 

racionamento nos próximos anos, mas 

agora com as hidrelétricas já em boas 

condições, os projetos se mostram 

desnecessários, segundo especialistas do 

setor. 

"Está na hora de fazer uma conta e ver se 

vale descontratar isso", diz Barata. 

Os projetos devem iniciar a geração de 

energia em maio e há problemas 

relacionados à localização de algumas 

usinas, que podem esgotar a capacidade 

regional de escoamento de energia e 

forçar o desligamento de usinas mais 

baratas. 

Entenda o sistema de bandeiras 

tarifárias da conta de luz 

 

 
 

 

 

A Aneel estipula três níveis de tarifas, 

conforme a produção de energia nas 

hidrelétricas do país. Os patamares de 

tarifa são denominados po Lucas Lacaz 

Ruiz/FolhapressMAIS  

O diretor da consultoria especializada 

Volt Robotics, Donato da Silva Filho, diz 

que uma das lições da crise de 2021 é a 

necessidade de manter algumas 

térmicas mais baratas gerando de forma 

permanente para evitar a necessidade de 

acionar usinas mais caras em momentos 

de seca. 

No segundo semestre de 2021, o governo 

autorizou a contratação de energia de 

térmicas que estavam paradas por falta 

de contrato, algumas delas com custo em 

torno de R$ 2,5 mil por MWh, o que 

ajudou a aumentar o rombo financeiro 

do setor. 

Procurado, o ONS disse que não 

comentaria o cenário para o período 

seco pois está finalizando uma análise 

para apresentar na próxima semana. Em 

suas últimas projeções, estimou que os 

reservatórios da caixa d'água ainda 

ganharão volume em abril, terminando 

o mês com quase 70% de sua capacidade. 

O MME (Ministério de Minas e Energia) 

e a Aneel (Agência Nacional de Energia 

Elétrica) não haviam respondido a 

pedidos de entrevista até a publicação 

deste texto. 

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

/2022/04/mercado-espera-alivio-na-

conta-de-luz-apos-nivel-de-

reservatorios-dobrar-em-um-ano.shtml 
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Economia 

Preços de planos de saúde 
empresariais saltam até 
133% 
 
Altas atingem planos empresariais e 
coletivos por adesão, cujos reajustes 
não são regulados pela agência 
reguladora 
 
1º.abr.2022 às 10h00 
Daniele Madureira 
SÃO PAULO 

 
Paulo Antônio de Araújo Barbosa, 75 

anos, lembra com saudade do plano de 

saúde que tinha quando era responsável 

pelo departamento de produção da 

antiga CEG (Companhia Distribuidora 

de Gás do Rio de Janeiro), hoje Naturgy. 

"Pagava um valor simbólico por um 

plano maravilhoso, que atendia a mim, 

minha mulher, meus três filhos, meu pai 

e minha mãe", diz o engenheiro químico, 

que deixou a CEG em 2000, aos 53 anos, 

depois de obter aposentadoria especial 

por insalubridade e periculosidade. 

Agora ele está desolado: é a segunda vez, 

em dois anos, em que se vê obrigado a 

mudar de plano de saúde pelos altos 

reajustes contratuais. "Tinha o Unimed 

Rio, categoria Delta, oferecido pela 

Aprogas [Associação dos Profissionais 

da Companhia Distribuidora de Gás do 

Rio de Janeiro], mas eles apresentaram 

um aumento absurdo, de mais de 70%", 

diz. "O valor da mensalidade para mim e 

para a minha mulher saltaria de R$ 3 mil 

para R$ 5,2 mil", diz. 

Tentando fugir da "facada", decidiu 

aderir, no começo do ano passado, a 

outro plano coletivo por adesão, 

também da Unimed Rio, mas agora na 

categoria Alfa, inferior. 

 
O engenheiro químico aposentado Paulo 

Antônio de Araújo Barbosa, que recebeu 

este mês uma carta do seu plano de 

saúde avisando sobre o reajuste de 

133,45%. - Eduardo Anizelli/Folhapress 

 

No último dia 7 de março, porém, o susto 

foi grande: recebeu uma carta da 

administradora de planos de saúde QV 

Benefícios dizendo que o plano da 

Unimed Rio – Alfa seria reajustado em 

133,45%. 

"De R$ 3.080, o valor do plano para nós 

dois saltaria para R$ 7,2 mil", diz. "Eu 

entrei em pânico! Nossa renda bruta 

está na faixa de R$ 9 mil. Se eu pagar o 

plano, mal sobra para comer", diz 

Barbosa, que agora vai aderir ao plano 

familiar MedSênior, voltado à terceira 

idade, na tentativa de manter o gasto de 

R$ 3 mil ao mês para ele e a mulher, de 

73 anos. 

"Eu não tenho alternativa", diz. "R$ 3 

mil já está muito apertado", afirma o 

aposentado carioca, que já foi 

maratonista antes de enfrentar um 

câncer no intestino, há cinco anos. "Mas 

estou curado desde 2019, faço apenas 

exames de rotina. Não dá para colocar o 

antigo câncer nessa conta da 

sinistralidade". 

O caso de Barbosa ilustra o que ocorre 

nos planos de saúde empresariais e 

coletivos por adesão, cujos reajustes não 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/daniele-madureira.shtml
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são regulados pela ANS (Agência 

Nacional de Saúde Suplementar). Na 

maioria dos casos, as operadoras 

praticam aumentos muito acima da 

inflação. A agência 

governamental regula o preço apenas 

dos planos de saúde individuais e 

familiares. 

A carta da QV Benefícios, recebida por 

Barbosa, à qual a Folha teve acesso, diz 

que o contrato com o plano Unimed Rio 

"é reajustado anualmente, no mês de 

abril, de acordo com a sinistralidade 

contratual, apurada e calculada com 

base na relação entre receitas e custos 

assistenciais da sua apólice". 

O documento diz ainda que, 

"considerando o índice de sinistralidade 

apurado na sua apólice, o percentual de 

reajuste será de 133,45%, mínimo para 

adequar o equilíbrio financeiro do 

contrato coletivo por adesão". 

PLANOS DE SAÚDE NÃO 

EXPLICAM AUMENTO NEM PARA 

A JUSTIÇA, DIZ ADVOGADO 

 

Para o advogado especializado na área 

de saúde Rafael Robba, sócio do Vilhena 

Silva Advogados, essa relação entre 

receitas e despesas não é transparente. 

"Se você tentar obter essa informação de 

forma detalhada da operadora, de qual 

foi a receita e qual foi a despesa que 

justifique uma alta deste porte, 

dificilmente você vai conseguir. Às vezes 

nem mesmo na Justiça", diz ele, cujo 

escritório atende empresas que estão 

tendo que lidar com aumentos de 26% a 

45% neste último ano. Entre os casos, 

estão SulAmérica (que acaba de ser 

comprada pela Rede D'or) e Bradesco 

Saúde. 

"Quando o beneficiário entra com uma 

ação para questionar o reajuste, a 

Justiça costuma exigir que o plano 

demonstre, de forma clara, quais os 

dados e critérios usados para chegar a 

este índice", afirma Robba. 

"Mas na maioria dos casos, as 

operadoras não demonstram. Nem 

mesmo quando o juiz determina a 

realização de perícia", diz o especialista. 

"Por conta disso, a Justiça entende que o 

reajuste é abusivo e revisa o valor", 

afirma. 

Lenira Santos, diretora administrativa 

da Alphageos, especializada em serviços 

de engenharia, está indignada. Tem há 

cinco anos um contrato com a 

SulAmérica, que atende os cerca de 300 

funcionários da companhia e seus 

dependentes. 

"Todo ano, eles tentam nos impor 

reajustes muito altos, da ordem de 50%, 

mas conseguimos renegociar para alto 

em torno de 15%, 17%, desde que o 

contrato esteja vinculado a uma 

permanência de dois anos no plano", diz 

ela. 

No último reajuste, de outubro, um novo 

aumento muito acima da inflação: 26%. 

"Por orientação dos advogados, 

decidimos não mais renovar e 

questionar o aumento na Justiça", diz 

ela, que reclama ada falta de acesso às 

informações que justifiquem o aumento 

da sinistralidade. 

"Se eu pago o seguro do carro e acontece 

um sinistro, posso acionar o seguro sem 

problemas", diz Lenira. "Por que eu não 

posso fazer o mesmo com o seguro 

saúde? Por que eu preciso ser penalizada 

pelo que eu paguei para usar?", 

questiona. 

Rafael Robba explica que existem dois 

reajustes para os planos de saúde: o 

reajuste anual, aplicado todo ano no mês 

de aniversário do contrato e igual para 

todos os beneficiários, e o reajuste por 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/03/reajuste-de-plano-de-saude-volta-a-pauta-do-setor.shtml
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faixa etária, aplicado conforme a 

mudança de idade do usuário. 

"Hoje, o último reajuste permitido por 

faixa etária é aos 59 anos", diz. "Depois 

dos 60 anos, só o reajuste anual", afirma. 

Neste caso, o reajuste precisa, 

obrigatoriamente, estar previsto em 

contrato: em quais mudanças de faixa 

etária o plano sofrerá aumento e em qual 

percentual. 

"Teoricamente, a empresa pode mudar 

de prestador - mas se a companhia tem 

entre os dependentes idosos ou doentes 

é mais difícil de fechar com um novo 

plano", diz Robba, que critica a ANS por 

não exercer fiscalização sobre os 

reajustes por sinistralidade. "A 

operadora acaba ficando livre para 

aplicar o índice que bem entende". 

OUTRO LADO 

 

A Unimed Rio, que indicou o aumento 

de 133,45% a Paulo Antônio de Araújo 

Barbosa, afirmou em nota que "o 

percentual definido visa equilibrar a 

defasagem entre receita e despesa ao 

longo dos últimos doze meses de 

utilização". 

Procuradas, a Bradesco Saúde e a 

SulAmérica decidiram responder por 

meio da FenaSaúde, associação que 

representa 15 grupos de operadoras e 

seguros privados. A Folha questionou o 

porquê de o reajuste de planos 

empresariais e coletivos por adesão ser 

acima da inflação (em 2021, o IPCA foi 

de 10,06%) e da falta de transparência 

envolvendo as informações sobre 

sinistralidade. 

Por meio de sua assessoria de imprensa, 

a FenaSaúde destacou a pressão de 

custos provocada pela "maior inflação 

geral em cinco anos", a retomada dos 

procedimentos eletivos e a alta taxa de 

sinistralidade do primeiro trimestre 

deste ano, de 82% - segundo a 

associação, a taxa mede o grau de 

comprometimento das receitas com o 

pagamento de despesas. 

E disse que aumentos de 133% são 

exceção, não a regra. "Segundo dados da 

ANS, em 2021 os planos coletivos 

tiveram reajuste médio de 5,55%", 

informou. De acordo com a associação, o 

consumidor pode acionar os canais de 

atendimento da operadora em busca de 

esclarecimentos sobre os índices de 

reajuste. 

A ANS, também por meio de sua 

assessoria de imprensa, disse que 

"regula tanto os planos 

individuais/familiares quanto os 

coletivos (empresariais e por adesão)". 

Nestes últimos, o reajuste é definido em 

contrato "e estabelecido a partir da 

relação comercial entre a empresa 

contratante e a operadora, em que há 

espaço para negociação entre as partes." 

Segundo a ANS, as operadoras são 

obrigadas a oferecer "à pessoa jurídica 

contratante da memória de cálculo do 

reajuste e metodologia utilizada com o 

mínimo de 30 dias de antecedência da 

data prevista para a aplicação do 

reajuste". 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/04/precos-de-planos-de-
saude-empresariais-saltam-ate-
133.shtml 
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STJ restringe ordem de 
entrega de dados do Google 
para investigação criminal 
 

31 de março de 2022, 19h53 

Por Danilo Vital 

O Poder Judiciário não deve determinar 

a quebra de sigilo de dados informáticos 

estáticos obtidos por registros de 

geolocalização do Google nos casos em 

que há a possibilidade de violação da 

intimidade e da vida privada de um 

número indeterminado de pessoas, que 

podem sequer estar relacionadas à 

investigação criminal. 

Técnica investigativa do geofencing tem 

levado MP a solicitar dados do Google 

Com esse entendimento, a 5ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça concedeu a 

segurança em recurso ajuizado pelo 

Google para limitar uma ordem de 

entrega de dados solicitada pelo 

Ministério Público do Rio de Janeiro 

para investigar um crime. 

O caso trata da técnica investigativa 

chamada geo-fencing, na qual usam-se 

dados de geolocalização do Google para 

saber, por exemplo, quem esteve no local 

de um crime durante um determinado 

horário, a partir dos dados de celulares 

conectados à internet. 

O STJ tem ampla jurisprudência que 

autoriza essa estratégia, inclusive de 

maneira muito abrangente, como no 

caso das investigações da morte da 

vereadora Marielle Franco e do 

motorista Anderson Gomes. Há 

constante debate sobre o limite que o 

Ministério Público deve observar para 

requisitar tais dados. 

No caso julgado, o MP pediu e o 

Judiciário fluminense mandou o Google 

informar dados estáticos de quem 

passou em determinada localização em 

período de quatro horas na data de certo 

crime. 

A decisão determinou o acesso irrestrito 

a informações dos e-mails vinculados 

aos aparelhos identificados; conteúdo 

do Google Fotos e do Google Drive 

dessas pessoas; listas de contatos; 

históricos de localização, incluindo os 

trajetos pesquisados; pesquisas feitas no 

Google; e listas de aplicativos baixados. 

Relator no STJ, o desembargador 

convocado Jesuíno Rissato destacou que 

os artigos 22 e 23 do Marco Civil da 

Internet (Lei 12.965/2014) não preveem 

que a decisão judicial de quebra de sigilo 

de dados informáticos especifique as 

pessoas que são objetos da investigação 

ou que a prova da infração possa ser 

realizada facilmente por outros meios. 

"Entretanto, o referido fundamento não 

subsiste, nos casos em que haja a 

possibilidade de violação da intimidade 

e vida privada de pessoas não 

diretamente relacionadas à investigação 

criminal", pontuou ele. 

Com isso, concedeu a segurança 

pleiteada no recurso para permitir que 

os investigadores recebam do Google 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-31/stj-restringe-ordem-entrega-dados-google-investigacao#author
https://www.conjur.com.br/2021-ago-05/marielle-faz-justica-ampliar-uso-geo-fencing-investigacoes
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somente os dados dos IPS e Device IPs 

dos eventuais usuários que ingressaram 

na área e no momento delimitados. 

Clique aqui para ler o acórdão 

RMS 68.119 

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

31/stj-restringe-ordem-entrega-dados-

google-investigacao 
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Carta fiança apresentada 
como garantia impede 
prosseguimento de execução 
 

1 de abril de 2022, 8h42 

 
O §2º do artigo 835 do Código de 

Processo Civil prevê a possibilidade de 

substituição da penhora em dinheiro 

pela fiança bancária e pelo seguro-

garantia judicial, desde que o valor não 

seja inferior ao do débito constante da 

inicial, acrescido de 30%. 

 

Divulgação 

TJ-GO considerou suficientes os 

argumentos apresentados pela defesa  

Assim, o desembargador Kisleu Dias 

Maciel Filho, da 5ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça de Goiás, suspendeu 

os efeitos de uma decisão da 2ª Vara 

Cível e Ambiental de Itumbiara 

(GO) que havia determinado a penhora 

e a avaliação de bens para garantia de 

dívida. 

 

Na ação de execução ajuizada 

pelo Banco do Brasil, a executada 

apresentou garantia ao juízo por meio 

da oferta de carta fiança no valor de R$ 

1,1 milhão — superior ao débito em 30%. 

O advogado de defesa, Diêgo Vilela, 

argumentou que a carta fiança foi 

apresentada com a finalidade de 

garantia, e não pela substituição da 

penhora. Também sustentou que não 

houve recusa justificada da carta fiança 

pela instituição financeira. O relator 

acolheu os fundamentos. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

5142485-73.2022.8.09.0087 

 

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

01/carta-fianca-apresentada-garantia-

impede-andamento-execucao 

 

Retorne ao índice 
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Pesquisa aponta que 
equidade de gênero é meta 
para 80% dos grandes 
escritórios 
 
31 de março de 2022, 21h42 

O combate à discriminação contra a 

mulher consta das metas e dos planos de 

ação de 80% dos grandes escritórios de 

advocacia do país. Efeito direto desse 

tipo de prática, as mulheres já ocupam 

mais da metade do quadro jurídico — 

como advogadas ou estagiárias — em 

93% das bancas de grande porte. 

Comunicação é inclusiva em todos os 

grandes e médios escritórios 

consultados 
123RF 

Esses são alguns dos dados revelados 

pela pesquisa sobre equidade de gênero 

divulgada nesta semana pelo Centro de 

Estudos das Sociedades de Advogados 

(Cesa). Feito em parceria com a 

consultoria Tree, o levantamento 

coletou dados de 114 escritórios de 

grande, médio e pequeno portes em 15 

estados entre os dias 6 de outubro e 3 de 

novembro do ano passado. 

O centro de estudos quis saber como 

anda o esforço para estabelecer o 

equilíbrio na participação e nas 

oportunidades dadas a mulheres e 

homens nas sociedades de advocacia. 

Foram feitas questões acerca de planos 

de ação interna, compromisso público, 

comunicação inclusiva, investimentos 

em diversidade e inclusão e metas para a 

promoção hierárquica de mulheres, 

entre outras. 

Em relação aos índices de participação 

feminina nas bancas, a sondagem 

aponta que as advogadas ocupam 

metade ou mais do quadro de sócios em 

praticamente dois terços dos grandes, 

médios e pequenos escritórios 

consultados. 

Entre os escritórios considerados 

grandes — aqueles com cem ou mais 

empregados —, 35% disseram ter 

estabelecido metas para levar advogadas 

para cargos de liderança, enquanto 

outros 35% dizem não precisar mais 

desse tipo de política por já terem 

atingido a equidade. Por outro lado, 30% 

dizem que ainda não têm — ou não 

pretendem ter — metas do tipo. 

A pesquisa aponta ainda que a 

comunicação interna e externa é 

considerada inclusiva em todos os 

grandes e médios escritórios ouvidos — 

entre as pequenas sociedades, 94,2% 

dizem ter esse tipo de relação com o 

público. 

A existência de comitê, área ou pessoa 

responsável para trabalhar e 

implementar diversidade e inclusão 

(DE&I) é relatada por 92,5% das grandes 

bancas. Entre as médias, 59,1% dizem 

ter uma área dedicada à DE&I, enquanto 

apenas 28,8% das pequenas relatam ter 

um setor nesses moldes. 

Em relação a programas de 

desenvolvimento profissional, 77,5% das 

grandes sociedades dizem possuir plano 
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de carreira com metas claras e objetivas 

sobre o crescimento e a evolução dos 

empregados. 

Entre os médios, a existência de plano de 

carreira ocorre em 81,8% das bancas. 

Entre as pequenas, por sua vez, esse tipo 

de programa foi implementado por 

apenas 53,8% delas. 

Já os programas voltados a trabalhar e 

aumentar a liderança feminina são 

adotados por 57,5% dos escritórios 

maiores. Entre os médios, porém, 82% 

dizem não promover esse tipo de ação. 

Quanto às políticas internas pró-

equidade, 85% das bancas de grande 

porte afirmaram adotar práticas que 

favorecem a inclusão e a retenção de 

mulheres nas vagas. Esse número cai 

para 59,1% nas bancas médias e 60% nas 

pequenas. 

Tempo de reflexão 

Vice-presidente nacional do Cesa e uma 

das responsáveis pela pesquisa, a 

advogada Cristiane Romano avalia 

que questionários dessa natureza 

ajudam as sociedades de advogados a 

refletir melhor sobre suas políticas de 

equidade, uma vez que as profissionais 

continuam enfrentando obstáculos para 

alcançar postos de destaque na 

advocacia, apesar de todos os avanços. 

"Não houve uma surpresa quanto ao 

resultado. A maior parte dos escritórios 

têm maioria feminina. Não há 

dificuldade em relação ao recrutamento, 

a exemplo do que ocorre na área de 

tecnologia. No Direito, o que acontece é 

que, à medida que essas mulheres vão 

subindo na carreira, esse número vai 

afunilando. As sociedades precisam 

adotar programas, mas ainda temos o 

problema do viés machista, que nós nem 

percebemos, mas que ainda está 

escondido em algum lugar", explica a 

advogada. 

O estudo rendeu o selo Cesa Equidade de 

Gênero na categoria destaque a oito 

bancas que já apresentam alto 

desempenho na busca por inclusão das 

mulheres. Outros 62 escritórios 

obtiveram resultados consideráveis e 

receberam o selo de aliados da causa. 

Fundado em 1983, em São Paulo, o Cesa 

é uma associação civil sem fins 

lucrativos constituída por sociedades de 

advogados regularmente inscritas na 

OAB. Entre suas finalidades estão a 

promoção de estudos sobre a Justiça e o 

exercício da advocacia e a representação 

dos interesses de suas associadas em 

juízo e em face dos órgãos de classe. 

Confira aqui a íntegra da pesquisa 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-
31/equidade-genero-meta-80-grandes-
escritorios-pais 
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Grupo COFCO vence leilão no 
porto de Santos/SP 
 
Tojal | Renault Advogados assessorou 
Grupo COFCO. Arrendamento da área 
STS11 no porto é voltada à 
movimentação e armazenagem de 
grãos. 
 
sexta-feira, 1 de abril de 2022 

 

O Grupo COFCO, venceu, dia 30/3, a 

disputa pelo arrendamento da área 

STS11 no porto de Santos/SP voltada à 

movimentação e armazenagem de 

grãos. 

 

No leilão promovido pela ANTAQ e 

realizado na B3, em São Paulo, o grupo 

Cofco ofertou à título de outorga o valor 

de R$ 10 milhões para exploração da 

área. 

 

A empresa, que já opera no terminal, 

ficará responsável por realizar 

investimentos de ampliação e 

modernização da área arrendada num 

valor total estimado em R$ 764,8 

milhões a serem realizados ao longo dos 

25 anos de vigência contrato. 

 

Durante todo o processo, a COFCO foi 

assessorada pelos advogados Jorge 

Henrique de Oliveira 

Souza, Danielle Franco, Heloísa 

Armelin e Pedro Ferraz, do 

escritório Tojal | Renault 

Advogados. 

 
(Imagem: Pexels) 

 

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

/362941/grupo-cofco-vence-leilao-no-

porto-de-santos-sp 
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Senado aprova PL que proíbe 
penhora de bens de hospitais 
filantrópicos 
 
O projeto agora será enviado à sanção 
da presidência da República. 
 
quinta-feira, 31 de março de 2022 

 

O Plenário do Senado aprovou projeto 

de lei que proíbe a penhora de bens de 

hospitais filantrópicos e Santas Casas 

(PLC 115/17). A regra, aprovada com 70 

votos favoráveis e apenas uma 

abstenção, inclui imóveis e 

equipamentos de saúde.  

 

O texto que passou no Senado foi o 

mesmo que havia sido aprovado na 

Câmara dos Deputados, onde teve 

origem. O relator da matéria no Senado 

foi Luis Carlos Heinze. O projeto agora 

será enviado à sanção da presidência da 

República. 

 

 

Vai à sanção garantia de custeio de 

perícias do INSS pelo Executivo 

Federal(Imagem: Roque de Sá/Agência 

Senado. ) 

 
As entidades incluídas no texto são os 
hospitais filantrópicos e as Santas Casas 
mantidos por entidades certificadas 
como beneficentes de assistência social. 

A proibição prevista livra da penhora os 
imóveis sobre os quais se assentam 
construções, benfeitorias e todos os 
equipamentos, inclusive os de saúde, 
desde que quitados. Somente será 
possível penhorar itens de decoração, 
como obras de arte e adornos - que são 
bens considerados supérfluos pela 
Justiça. 
 
Proibição de penhora 
 
A proibição de penhora valerá para 
processos de natureza civil, fiscal ou 
previdenciária. As exceções são os casos 
de processos movidos para cobrança de 
dívida relativa ao próprio bem 
(inclusive dívida contraída para 
aquisição desse bem), para execução de 
garantia ou em razão de créditos 
trabalhistas (e suas respectivas 
contribuições previdenciárias). 
 
O senador Luis Carlos Heinze, relator 
da matéria, destacou a participação dos 
hospitais filantrópicos e das Santas 
Casas nos sistemas de saúde do país. 
Disse, ainda, que essa participação é 
especialmente importante no quadro de 
diminuição de investimentos federais 
no SUS. 
 
O relator observou que, nesse cenário 
de falta de recursos, são frequentes as 
paralisações de atendimento e o 
fechamento dos hospitais em pior 
situação. "Muitas Santas Casas só não 
fecharam suas portas ainda porque têm 
sido socorridas com recursos 
arrecadados em festas e campanhas 
organizadas por grupos de amigos das 
Santas Casas" finalizou Heinze. 
 
Emenda 
 
Somente uma emenda foi apresentada 
em Plenário. A senadora Rose de 
Freitas propôs um rearranjo de artigos 
e previsões sobre as exceções dos casos 
de impenhorabilidade. Segundo a 
senadora, 
 alguns dispositivos "mostram-se 
contaminados pelo vício da 
injuridicidade". 
 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131284
https://www.migalhas.com.br/
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Heinze reconheceu o aprimoramento 
previsto na sugestão, mas rejeitou a 
emenda de Rose de Freitas. Ele alegou 
que a mudança no texto faria o projeto 
retornar à Câmara dos Deputados para 
nova análise, atrasando sua aprovação 
pelo Congresso Nacional e 
ocasionando "enorme prejuízo" às 
entidades beneficiadas. O relator fez 
apenas um ajuste de redação, para 
acertar uma referência legal. 

Informações: Agência Senado 
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/362905/senado-aprova-pl-que-proibe-
penhora-de-bens-de-hospitais-
filantropicos 
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TJ/SP manda tutora se 
desfazer de três cachorros 
que "latem demais" 
 
Os latidos dos animais incomodam a 
vizinha, que ajuizou a ação. 
 
sexta-feira, 1 de abril de 2022 

 

Tutora terá de se desfazer de seus três 

cachorros porque os "latidos 

excessivos" deles incomodam a vizinha. 

Assim decidiu a 30ª câmara de Direito 

Privado do TJ/SP ao manter a sentença. 

O colegiado também fixou indenização 

de danos morais no valor de R$ 10 mil. 

 

 

Os cachorros alvo da ação 

judicial.(Imagem: Reprodução) 

 

A mulher alvo da ação judicial é tutora 

de três cachorros resgatados da rua. 

Além deles, ela também possui um 

quarto animal que fica apenas dentro de 

casa e não está incluído no processo. 

À Justiça, a vizinha alegou que os 

bichinhos latem demais, dia e noite, e 

que o barulho a incomoda e causa 

perturbação do seu sossego. 

 

Em 1ª instância ela teve o pedido 

atendido e o juízo determinou que a 

tutora não poderia mais ficar com os 

cachorros em casa. Ela tentou um 

recurso no TJ/SP, mas não obteve 

sucesso. 

 

No entendimento da relatora, 

desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, o 

conjunto probatório comprovou o 

"excesso incomodante dos latidos". 

A magistrada também pontuou que a ré 

teria descumprido decisão liminar para 

manter os animais somente na parte da 

frente do imóvel. 

 

"A verdade é que os cães da ré 

incomodam os autores e, mesmo ciente 

disso, a ré nunca fez nada para mitigar 

essa situação. Desde o início, a ré já 

tinha ciência do quanto incomodava os 

autores e, de forma leviana, passou a 

caçoar e provocá-los publicamente, 

desdenhando de forma extremamente 

mesquinha da vida e do bem-estar 

alheios. A ré nunca agiu de boa-fé, 

ironizando o incômodo dos autores em 

redes sociais." 

 

Após a decisão do Tribunal 

bandeirante, a ativista da causa animal 

Luisa Mell foi às redes sociais 

demonstrar indignação. Veja o vídeo: 

O caso corre sob segredo de justiça. 

 

• Processo: 1001402-

60.2020.8.26.0047 
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/362923/tj-sp-manda-tutora-se-
desfazer-de-tres-cachorros-que-latem-
demais 
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LGPD: quais são as principais 
demandas de empresas para 
advogados 

Empresas têm contratado avaliações de 

risco para novos produtos e serviços, 

atendimento a titulares e interface com 

autoridades 

• ALEXANDRE 

ARAGÃO 

SÃO PAULO 

01/04/2022 05:17 

 
comentários 

Crédito: Unsplash 

Em 2021, projetos de adequação à Lei 

Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) foram uma demanda 

recorrente aos escritórios de advocacia. 

Apesar de muitas empresas ainda 

estarem nos primeiros passos desta 

jornada, neste ano os escritórios 

passaram a ter novos pedidos 

relacionados à LGPD, por parte de 

clientes que estão adiantados no 

processo. 

São serviços como avaliações de risco, 

documentação e avaliação de processos, 

atendimento a titulares de direitos e 

interface com autoridades — da 

Secretaria Nacional do Consumidor 

(Senacon) à Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD), passando 

pelo Ministério Público e 

pelo Poder Judiciário. 

“Tem empresas em diferentes estágios 

no processo de adequação”, diz Douglas 

Leite, do escritório Licks Attorneys. “Eu 

não acho que existe nenhuma empresa 

hoje que já se adequou, porque esse não 

é um processo ‘plug and play’. Você 

empreende os esforços, mas precisa se 

manter adequado de forma constante.” 

Para Fernando Bousso, sócio e head de 

tecnologia, privacidade e proteção de 

dados do escritório Baptista 

Luz,  existem atualmente “duas grandes 

frentes de trabalho: consultoria sob 

demanda e uma atuação como 

encarregado externo, como ‘DPO [data 

protection officer] as a service’, uma 

consultoria mais pró-ativa de conduzir o 

monitoramento”. No ano passado, ele 

liderou mais de 150 projetos de 

adequação. 

Adriano Mendes, sócio do Assis e 

Mendes, diz que as demandas iniciais no 

escritório dele datam de 2018, quando a 

lei ainda estava sendo debatida no 

Congresso Nacional. “Nossos primeiros 

clientes foram multinacionais de origem 

europeia”, afirma. “São empresas que 

começaram a analisar o que as matrizes 

faziam lá fora em relação à GDPR [lei 

europeia de proteção de dados europeia] 

e o que poderia se aplicar aqui à LGPD.” 

Mendes opina que a lei entrou em vigor 

ainda com muitas questões em aberto. 

Para ele, isso fez com que faltasse “gente 

preparada, que entenda do assunto e 

https://www.jota.info/autor/alexandre-aragao
https://www.jota.info/autor/alexandre-aragao
https://www.jota.info/autor/alexandre-aragao
https://www.jota.info/coberturas-especiais/protecao-de-dados/lgpd-empresas-demandas-advogados-01042022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/lgpd
https://www.jota.info/tudo-sobre/lgpd
https://www.jota.info/tudo-sobre/lgpd
https://www.jota.info/tudo-sobre/senacon
https://www.jota.info/coberturas-especiais/protecao-de-dados/resolucao-da-anpd-pequenas-empresas-18022022
https://www.jota.info/tudo-sobre/ministerio-publico
https://www.jota.info/justica
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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possa de verdade ajudar as empresas a 

fazer adequação”. O advogado também 

aponta haver um ruído no mercado que 

assusta os clientes, já que 

diferentes  escritórios ”têm propostas de 

R$ 5 mil, R$ 60 mil ou de R$ 5 milhões”. 

Nesse sentido, os entrevistados 

ressaltam a importância do treinamento 

e da conscientização durante o processo 

de adequação, que deve ser feito para 

todos os colaboradores e renovado 

periodicamente. Esse processo 

educacional inclui também os jurídicos 

internos, que muitas vezes são 

especializados nas áreas de atuação e 

não têm conhecimentos profundos sobre 

a LGPD. 

“Há clientes que preferem fechar o 

pacote de treinamento, outros preferem 

trabalhar com banco de horas, com uma 

flexibilidade maior”, diz Fernando 

Bousso, do Baptista Luz. “Esse 

monitoramento e essa conscientização 

trará avanços em outras frentes. A partir 

do momento em que você avalia, é 

possível identificar potenciais riscos. 

Naturalmente, elas se transformam “ 

Bousso dá um exemplo: “A lei é baseada 

em risco, então a organização precisa se 

responsabilizar ao menos em parte por 

seus parceiros de negócios. A gente 

apoia clientes na avaliação de 

fornecedores e também na negociação 

de contratos. Isso é importante para 

reforçar o seu programa.” 

Para Adriano Mendes, o conhecimento e 

treinamento sobre proteção de dados se 

tornará mais comum nas empresas, algo 

que ainda não ocorreu exatamente pelas 

lacunas na aplicação da LGPD, que tem 

trechos ainda a serem regulamentados. 

“Depois disso, vai ser um assunto 

comum e não vamos precisa ter 

especialistas sendo requisitados para 

coisas simples.” 

LGPD, vazamentos de dados e 

ransomware 

Situações cada vez mais frequentes, os 

sequestros [ransomware] e vazamentos 

de dados são capazes de gerar prejuízos 

financeiros, operacionais e 

reputacionais às empresas. Além disso, a 

LGPD obriga que incidentes do tipo 

sejam comunicados à ANPD, que 

também poderá agir e multar a 

companhia. 

“Tive que fazer peticionamento para a 

ANPD no caso de um cliente que passou 

por um ciberataque”, conta Douglas 

Leite, do Licks Attorneys, ao narrar um 

episódio de ransomware. “Tem que 

informar a extensão do dano, as medidas 

que você tomou para conter os danos. 

Dentro desse processo a autoridade pede 

mais informações para entender se é o 

caso de aplicar alguma penalidade ou 

não.” 

Ele conclui: “O problema desses 

episódios de ransomware é que em todas 

as vezes a empresa é pega de surpresa. 

Vira um Deus nos acuda.” 

Adriano Mendes, sócio do Assis e 

Mendes, concorda e destaca a 

importância de medidas preventivas e 

de processos pré-estabelecidos: “Todo 

mundo sabe que pode acontecer, mas 

ninguém espera um ataque na segunda-

feira às duas da tarde. E dar respostas 

precipitadas pode custar tão caro quanto 

dar respostas erradas.” 

Com o prazo de dois dias úteis, “o que 

você faz é uma comunicação parcial”, 

afirma Douglas Leite. “O importante é 

transmitir para a ANPD disponibilidade 

e boa vontade, uma postura 

colaborativa.” 



38 

 

“Também temos feito gestão de 

incidentes, o que ainda não foi muito 

bem explicado na nossa lei”, diz Mendes. 

“Nós copiamos pontos da lei europeia, 

mas a LGPD é menos detalhada. A gente 

está pegando um assunto que é novo no 

Brasil e tendo que trabalhar em muitos 

casos com prazos menores do que os da 

Europa.” 

ALEXANDRE ARAGÃO – Repórter 

freelancer. Foi gerente de Customer 

Success do JOTA, repórter do jornal 

Folha de S.Paulo, da revista Veja e do 

BuzzFeed News no Brasil 

 

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

especiais/protecao-de-dados/lgpd-

empresas-demandas-advogados-

01042022 
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Cármen Lúcia: ‘Há estado de 
coisas inconstitucional em 
matéria ambiental no Brasil’ 

Relatora deve terminar o voto na 

próxima sessão, na quarta-feira da 

semana que vem (6/4) 
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Ministra Cármen Lúcia, do STF / 

Crédito: 
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Embora ainda não tenha concluído o 

voto, a relatora, ministra Cármen Lúcia, 

já declarou que entende existir um 

“estado de coisas inconstitucional em 

matéria ambiental no Brasil”. Para ela, 

nos últimos anos, em especial, desde o 

início do governo de Jair Bolsonaro, há 

um enfraquecimento do quadro 

normativo de proteção ao meio 

ambiente, ausência de cumprimento do 

orçamento e abandono do Programa de 

Prevenção e Controle do Desmatamento 

na Amazônia Legal (PPCDAm) sem 

colocar em lugar outro que seja 

comprovadamente eficiente. 

O estado de coisas inconstitucional é 

caracterizado por um quadro de violação 

generalizada e sistêmica de direitos 

fundamentais, causado pela inércia, 

incapacidade ou omissão das 

autoridades públicas em modificar a 

situação, de modo que apenas 

transformações estruturais da atuação 

do Poder Público e de uma pluralidade 

de autoridades – como o Judiciário – 

podem alterar a situação 

inconstitucional. O Supremo já 

declarou o estado de coisas 

inconstitucional em outros temas, 

como no caso do sistema 

penitenciário brasileiro. 

A ministra Cármen Lúcia iniciou o voto 

nesta quinta-feira (31/3) e deve 

continuar na próxima sessão, na quarta-

feira da semana que vem (6/4). As duas 

ações em julgamento fazem parte da 

“Pauta Verde” do Supremo Tribunal 

Federal (STF), um conjunto de 

processos ajuizados por partidos 

políticos que questionam o 

esvaziamento das políticas ambientais 

pelo governo federal. Estão em 

julgamento, em um primeiro momento, 

a ADPF 760 e a ADO 54, que debatem a 

omissão do governo federal no combate 

ao desmatamento da Amazônia e o 

enfraquecimento do Programa de 

Prevenção e Controle do Desmatamento 

na Amazônia Legal (PPCDAm). 

As ações não constavam na pauta prévia 

de 2022 divulgada pela Presidência do 

Supremo, o que demonstra que as 

mobilizações feitas por artistas e por ex-

ministros do Meio Ambiente 

comoveram a Corte para analisar a 

situação do meio ambiente no Brasil. 
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Antes de começar a leitura do voto, a 

ministra Cármen Lúcia citou a fala do 

ministro da Economia, Paulo Guedes, no 

último dia 25 de março. “Quatro dias 

antes de iniciar o julgamento [da 

chamada Pauta Verde, no Supremo] o 

Ministro da Economia do Brasil disse 

que o Brasil é um pequeno transgressor 

ambiental”, afirmou Cármen Lúcia. “Ao 

meu ver, a transgressão está 

confessada”. 

Em seu voto, a ministra citou as 

convenções internacionais às quais o 

Brasil é signatário e afastou as 

preliminares para o não conhecimento 

da ação trazidos pela Advocacia-Geral 

da União (AGU) como a ausência de 

matéria constitucional para a discussão 

nas ações; a impossibilidade de usar a 

ADPF para discutir as questões 

ambientais e a falta de provas que 

justifiquem a necessidade da ação 

constitucional. Para a relatora, há 

indícios suficientes que permitem a 

análise das políticas e omissões do 

governo federal em relação à matéria 

ambiental. 

Além disso, citou precedentes de 

matérias julgadas via ADPF de temas 

mais “amplos”, como a ADPF 347, sobre 

o sistema penitenciário brasileiro e a 

ADPF 635 sobre operações policiais em 

comunidades. 

Na visão de Cármen Lúcia, a 

discricionariedade da Administração 

Pública não pode ser confundida com 

arbitrariedade e não cumprimento do 

dever constitucional de proteção ao 

meio ambiente. Cármen Lúcia ainda 

citou que não adianta “teatro estatal” e 

“farsa da política pública” em políticas 

públicas de meio ambiente, é preciso 

atuação eficiente e verdadeira. A 

ministra ainda leu dados de que o 

desmatamento na Amazônia cresceu 

após o enfraquecimento do PPCDAm 

desde 2018. 

Na sessão desta quinta, também se 

manifestou o Procurador-Geral da 

República (PGR), Augusto Aras. Para 

ele, as ações são improcedentes porque 

os autores tentam, via STF, substituir a 

opção política atual de proteção ao meio 

ambiente por aquelas que eles entendem 

mais adequadas. “Questões do meio 

ambiente são de alta especialização 

técnica e comportam diferentes opções 

políticas”, afirmou. Em sua opinião, o 

embate político não se resolve com apelo 

à jurisdição constitucional. 

FLÁVIA MAIA – Repórter em Brasília. 

Cobre Judiciário, em especial o Supremo 

Tribunal Federal (STF). Foi repórter do 

jornal Correio Braziliense e assessora de 

comunicação da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI). Faz graduação em 

Direito no IDP. 

Email: flavia.maia@jota.info 
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A leitura do fisco sobre 
incentivo distinto do crédito 
presumido 

Benefícios fiscais de ICMS não 

deveriam se sujeitar ao IRPJ e à CSLL 
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É comum que estados da federação 
concedam benefícios fiscais que 
reduzam a carga tributária do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) suportada pelos 
contribuintes como forma de incentivar 
a escolha do território estadual para 
desenvolvimento de suas atividades. 

Os benefícios fiscais podem ser 
classificados em duas modalidades: os 
que acarretam redução do ônus 
tributário, como na concessão de crédito 
presumido, redução de alíquota e 
redução de base de cálculo; e os que 
proporcionam alívio fiscal e operacional 
ao contribuinte, como no diferimento da 
tributação e na dispensa do 
cumprimento de obrigações acessórias. 

Nos primeiros, há ganho econômico do 
contribuinte, pois se há redução dos 
desembolsos com ICMS, é certo que o 
resultado da companhia favorecida será 
mais positivo do que o cenário 
decorrente da tributação sem benefício 
fiscal. 

O artigo 30 da Lei 12.973/14 prevê que 
essa diferença positiva, decorrente de 
benefícios fiscais, não seja computada 
na apuração do lucro real, desde que 
cumpridos determinados requisitos. 

Um deles consiste na leitura do fisco de 
que apenas os benefícios fiscais 
concedidos mediante contrapartidas 
específicas do contribuinte, as chamadas 
subvenções para investimento, é que 
poderiam ser afastados da apuração do 
lucro real. Já os benefícios concedidos 
sem contrapartidas, as subvenções de 
custeio, não poderiam ser afastados da 
apuração do lucro real. 

A Lei Complementar nº 160/17 incluiu o 
parágrafo 4º no supracitado artigo 30 da 
Lei 12.973/2014 para pôr fim a tal 
distinção, estabelecendo que todos os 
benefícios fiscais de ICMS devem ser 
considerados subvenções de 
investimentos e, assim, podem deixar de 
ser computados no lucro real, desde que 
observados os demais requisitos. Apesar 
disso, a Receita Federal insiste na 
distinção entre subvenções de 
investimento e subvenções de custeio, de 
modo que apenas as primeiras estariam 

https://www.jota.info/autor/paulo-camargo-tedesco-2
https://www.jota.info/autor/paulo-camargo-tedesco-2
https://www.jota.info/autor/paulo-camargo-tedesco-2
https://www.jota.info/autor/leonardo-linck-squillace
https://www.jota.info/autor/leonardo-linck-squillace
https://www.jota.info/autor/leonardo-linck-squillace
https://www.jota.info/autor/marcelo-guimaraes-francisco
https://www.jota.info/autor/marcelo-guimaraes-francisco
https://www.jota.info/autor/marcelo-guimaraes-francisco
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/icms-leitura-do-fisco-sobre-incentivo-distinto-credito-presumido-01042022#respond
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-entenda-os-aspectos-fundamentais-13052021
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12973.htm
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


42 

 

afastadas da tributação federal, nos 
termos da Solução de Consulta COSIT 
nº 145/20. 

O tema foi apreciado pela 1ª Seção do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no 
julgamento do EREsp nº 1.517.492, 
quando o colegiado entendeu que os 
benefícios fiscais concedidos pelos 
estados não estariam sujeitos à 
tributação federal. 

O principal fundamento utilizado pelo 
STJ foi que as subvenções representam 
renúncia de receita dos estados. Sendo 
receita dos estados, a tributação federal 
das subvenções violaria o princípio 
federativo e a imunidade recíproca, 
independente da eventual distinção 
entre subvenções de custeio e 
investimento.  

Além disso, a 1ª Seção do STJ já se 
pronunciou sobre o assunto à luz da Lei 
Complementar nº 160/17, quando 
reafirmou a impossibilidade de 
tributação federal dos incentivos 
estaduais e afirmou que “a 
superveniência de lei que determina a 
qualificação do incentivo fiscal estadual 
como subvenção de investimentos não 
tem o condão de alterar a conclusão de 
que a tributação federal do crédito 
presumido de ICMS representa 
violação do princípio federativo” (AgInt 
no EREsp nº 1.462.237). 

A despeito do entendimento pacífico do 
STJ, o fisco aduz que apenas os 
incentivos fiscais da modalidade crédito 
presumido é que poderiam ser afastados 
da tributação federal. Isso porque, os 
créditos presumidos seriam benefícios 
fiscais “positivos”, pois agregariam algo 
novo em favor do contribuinte, o que 
justificaria o afastamento dos tributos 
federais.  

Já benefícios como a redução de 
alíquota, redução de base de cálculo e 
isenção seriam benefícios fiscais 
“negativos”, pois implicariam redução 
de desembolso sem efetivo acréscimo ao 
patrimônio do contribuinte. Esses 
incentivos seriam atos não tributados 

que meramente reduzem o desembolso 
com ICMS, mas que não impactariam a 
formação da base de cálculo do Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL). 

Em suas manifestações, a União alega 
que “a redução da base de cálculo do 
ICMS não aumenta a base de incidência 
do IRPJ e da CSLL ou do PIS e da 
Cofins; não criam uma receita 
adicional, sendo, portanto, impossível a 
aplicação do precedente”. 

Tal entendimento vem sendo 
encampado pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4). No 
Processo nº 5000264-
80.2020.4.04.7113, a 2ª Turma 
entendeu que “enquanto os créditos 
(v.g, créditos presumidos de ICMS) 
são grandezas positivas, que em 
tese configurariam receita, o incentivo 
fiscal de a) redução de base de cálculo 
de ICMS e b) redução de alíquota de 
ICMS são grandezas negativas – 
decorrentes do exercício, pelo ente 
tributante, do poder de não 
tributar (a outra face do poder de 
tributar) – que, como tais, não 
poderiam logicamente ser tomadas 
como receita”. 

Assim, para o fisco e para o TRF4, a 
pretensão de não computar os benefícios 
fiscais na apuração do lucro pressuporia 
a configuração de receita, o que 
ocorreria apenas no caso de créditos 
presumidos. Parece-nos que tal 
orientação não deve prevalecer. 

Primeiro, porque o fundamento central 
do STJ para afastar a tributação federal 
dos benefícios fiscais foi a proteção do 
pacto federativo. Nesse contexto, 
independentemente da modalidade do 
incentivo, a incidência de IRPJ e CSLL 
representaria tributação de receita do 
estado pela União, o que estaria 
desalinhado com o entendimento do 
STJ.  

Tanto é assim que o Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF3) tem 
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aplicado a orientação do STJ mesmo em 
casos em que se discute benefício fiscal 
distinto do crédito presumido, a 
exemplo do acórdão proferido no 
Processo nº 5011390-
26.2019.4.03.6100, em que se afastou a 
tributação federal sobre redução de base 
de cálculo de ICMS.  

Segundo, porque a legislação reconhece 
que qualquer espécie de subvenção tem 
impacto no resultado do contribuinte. 
Ao contrário do entendimento 
sustentado pela União, o artigo 44, IV, 
da Lei nº 4.506/64 dispõe 
que “integram a receita bruta 
operacional […] IV — As subvenções 
correntes, para custeio ou operação, 
recebidas de pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, ou de pessoas 
naturais”. 

Em terceiro, porque o STJ já entendeu 
ser indiferente se o ganho obtido pelo 
contribuinte com incentivo fiscal 
decorre de elemento positivo ou de 
redução de custos. Em ambos os casos, o 
benefício fiscal impactará a apuração da 
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

Na ocasião, o STJ apreciou controvérsia 
acerca da tributação dos ganhos havidos 
com o Regime Especial de Reintegração 
de Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras (Reintegra) pelo IRPJ e 
pela CSLL. Assim como no caso das 
subvenções, o fisco entendia que a mera 
redução de custos (“benefício negativo”) 
não impactaria a base de cálculo dos 
tributos federais. 

Ao afastar a incidência de tributos 
federais sobre o Reintegra, o tribunal 
consignou que: “O STJ possui 
jurisprudência no sentido de que ‘Todo 
benefício fiscal, relativo a qualquer 
tributo, ao diminuir a carga tributária, 
acaba, indiretamente, majorando o 
lucro da empresa e, consequentemente, 
impacta na base de cálculo do IR'”. 

E, por último, porque seja no crédito 
presumido ou na redução de base de 
cálculo, o incentivo acarreta aumento do 
resultado do contribuinte. Esse aumento 

não deveria estar sujeito à tributação 
federal, independentemente de ser 
positivo ou negativo. 

Em recente decisão, o ministro Mauro 
Campbell Marques afastou o tratamento 
distinto dos benefícios fiscais de ICMS 
proposto pelo TRF4, afirmando que: “A 
distinção feita pela Corte de Origem de 
forma genérica e superficial entre 
créditos presumidos e demais benefícios 
fiscais (isenção ou redução da base de 
cálculo) não procede”. 

Além disso, recentemente a 1ª Turma do 
STJ afastou a tributação federal sobre 
diferimento de ICMS sem a cobrança de 
correção monetária e com juros 
reduzidos. 

O colegiado entendeu que a tributação 
da vantagem econômica experimentada 
pelo contribuinte com o benefício fiscal 
em questão “leva ao esvaziamento ou 
redução do incentivo fiscal 
legitimamente outorgado pelo ente 
federativo”, sem traçar qualquer 
distinção entre tal modalidade de 
incentivo e a concessão de crédito 
presumido. 

Logo, independentemente da espécie do 
incentivo, os benefícios fiscais de ICMS 
não deveriam se sujeitar ao IRPJ e à 
CSLL, podendo ser afastados da 
tributação federal, na linha do 
entendimento firmado pela 1ª Seção do 
STJ. 

PAULO CAMARGO TEDESCO – 
Sócio do Mattos Filho 
LEONARDO LINCK SQUILLACE – 
Advogado do Mattos Filho 
MARCELO GUIMARÃES 
FRANCISCO – Advogado do Mattos 
Filho 
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Apesar de os holofotes estarem voltados 
para o setor de saneamento básico, 
pouco se discute sobre a importância das 
atividades de drenagem e manejo de 
águas pluviais (Dmapu). Enquanto o 
esgotamento sanitário e o 
abastecimento de água são considerados 
a menina dos olhos para o setor, as 
recentes enchentes em cidades 

brasileiras demonstram, mais uma vez, a 
necessidade de investimentos na área. 

A Lei 14.026/2020, conhecida como o 
novo Marco Regulatório do 
Saneamento, ao alterar a Lei 
11.445/2007, definiu e segregou os 
serviços que constituem a atividade de 
drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas como sendo as atividades, 
infraestruturas e instalações 
operacionais responsáveis: 

1. pela drenagem urbana; 

2. pelo transporte das águas 
pluviais; 

3. pela detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias; 

4. pelo tratamento e disposição 
final das águas pluviais drenadas, 
contempladas a limpeza e a 
fiscalização preventiva das redes [1]. 

A prestação dos serviços, bem como seu 
planejamento e regulação, são 
realizados majoritariamente pelo 
próprio ente titular, especialmente por 
órgãos da Administração Pública direta. 
Até 2019, apenas 1,3% dos municípios 
declararam possuir regulação dos 
serviços de Dmapu por órgãos ou 
entidades apropriadas. Neste ponto, é 
fundamental o avanço proposto pelo 
novo marco ao transferir a competência 
regulatória para agência reguladora 
específica, seja do próprio ente titular ou 
formalizada por meio de convênio de 
delegação. 

Ainda que alguns acreditem que a 
delegação dos serviços de Dmapu à 
iniciativa privada apresente menos 
atratividade quando comparada às 
demais atividades, a verdade é que é 
preciso criatividade para materializar 
novos projetos de saneamento em 
benefício da população. É urgente 
pensar para além da contratação de 
particulares restrita à atuação em obras 
de infraestrutura das redes, mas 
também na operação dos sistemas de 
Dmapu. 
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Fato é que é possível e desejada a 
concessão (inclusive por meio de PPPs e 
subdelegações, por exemplo) de uma ou 
mais atividades associadas à drenagem e 
ao manejo de águas pluviais urbanas, 
desde que observada a viabilidade 
econômico-financeira dos projetos. Não 
obstante isso, os projetos terão maior 
potencial de atratividade se facultarem 
ao concessionário a elaboração de 
projetos alternativos, como por exemplo 
a utilização de efluentes sanitários para 
a produção de água de reuso. 

A título de exemplo, é possível citar os 
debates recentes quanto à modelagem 
do projeto de concessão dos serviços no 
âmbito do município de Porto Alegre, 
que potencialmente passará a incluir 
não somente os serviços de 
abastecimento e esgotamento sanitário, 
como também a atividade de drenagem 
na área da concessão. 

De forma geral, é esperado que – 
independentemente de prestação 
regionalizada ou individualizada – a 
modelagem dos projetos garanta, dentre 
outros fatores: a) repartição de riscos 
entre as partes; b) previsão das metas de 
universalização dos serviços; c) inclusão 
no objeto de permissão para que a 
concessionária possa auferir receitas 
acessórias/alternativas. 

Outro debate pertinente diz respeito às 
modalidades de cobrança dos serviços. A 
legislação aplicável define a cobrança na 
forma de tributos, inclusive taxas (e.g. 
taxa específica, contribuição de 
melhoria ou preço público) ou, ainda, 
tarifas. De acordo com levantamento 
recente do Snis, em 2020 apenas 0,6% 
dos municípios afirmaram cobrar pelos 
serviços de Dmapu e, em contrapartida, 
outros 48% dos municípios informaram 
que os meios econômicos e financeiros 
para a realização dos serviços provem 
diretamente do orçamento geral do 
município. O mesmo estudo constatou 
que 1.927 municípios informaram valor 
de despesa superior ao valor da receita, 
sendo municípios deficitários, enquanto 
somente 318 municípios informaram ser 
superavitários (receitas oriundas dos 

serviços de Dmapu superiores às 
despesas). 

O montante de investimentos na área 
também se demonstra com dados 
alarmantes, tendo o Snis identificado 
investimentos contratados na ordem de 
R$ 4,6 bilhões para projetos aprovados 
de Dmapu em 1.846 municípios (44,9% 
dos 4.107 participantes), enquanto 
2.260 municípios (55,1% dos 4.107 
participantes) declaram que não houve 
investimento algum nos últimos anos [2]. 

Há de se destacar, também, a intrínseca 
relação entre o esgotamento sanitário e 
as atividades de Dmapu, em especial a 
necessidade de planejamento integrado 
para redução da poluição hídrica. 
Historicamente, em diversas regiões do 
país, as águas pluviais são misturadas 
aos esgotos sanitários, fato que ensejou 
o debate acerca dos sistemas de 
separadores unitário e absoluto [3]. 

Ainda que o novo Marco tenha previsto 
a necessidade de substituição dos 
separadores, até o momento não há 
clareza quanto à competência e 
responsabilidade dos operadores e entes 
titulares, ponto que deverá ser 
expressamente detalhado em projetos 
futuros. Sabe-se que caberá a Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico 
(ANA) a edição de normas e metas 
referentes à substituição do sistema 
unitário pelo absoluto, contudo, espera-
se que enquanto não houver a transição 
integral, sejam adotadas outras medidas 
como reservatório de primeira chuva, 
captações em tempo seco e 
modernização das ETEs. 

O investimento total previsto nos 
próximos 12 anos para que o país atinja 
a universalização dos serviços de 
saneamento é de R$ 753 bilhões. Nessa 
linha, é fundamental a maturação das 
formas de obtenção de financiamento 
pelos operadores dos serviços. Isto é, 
não só diferentes modelagens podem (e 
devem) ser pensadas para as atividades 
que compõem o setor, como também é o 
momento de refletir sobre 
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aprimoramentos no que tange à 
obtenção de recursos. 

Dentre as principais novidades, merece 
destaque a possível aprovação do PL 
2646/2020, o qual dispõe sobre a 
emissão debêntures de infraestrutura 
por concessionárias, SPEs, 
permissionárias e autorizatárias, bem 
como altera normas relativas aos 
Fundos de Investimento em 
Participações de Infraestrutura (FIP-
IE). Ainda, segue em tramitação o PLS 
1/2018, que tem como objetivo a 
criação do chamado Certificado de 
Recebíveis de Saneamento (CRS), 
consistindo em título de crédito de livre 
negociação, inclusive, perante bolsas de 
valores e de mercadorias e futuros. 

Para além dos obstáculos detalhados 
acima e daqueles associados ao 
crescimento da urbanização e do 
desmatamento, o aperfeiçoamento dos 
serviços de Dmapu perpassa a 
necessidade de incentivo à utilização de 
novas tecnologias de 
reaproveitamento/armazenamento de 
águas pluviais, bem como a adequação 
de fontes de custeio que assegurem a 
sustentabilidade financeira, aliadas às 
políticas públicas de longo prazo. 

A verdade é que os serviços de drenagem 
e manejo das águas pluviais são 
essenciais para evitar e abrandar 
impactos sociais, ambientais, humanos e 
econômicos resultantes de eventos 
hidrológicos, isto é, inundações e 
alagamentos que ocorrem em áreas 
urbanas. Portanto, é inequívoco que a 
entrada de players privados – em 
projetos bem modelados e sustentáveis 
– pode trazer benefícios aos entes 
titulares e à população, tendo em vista as 
inúmeras externalidades positivas 
atinentes ao aprimoramento do 
planejamento das atividades de Dmapu. 

 

[1] Conforme artigo 3º, I, “d” da Lei nº 
11.445/2007, como alterada pela Lei nº 
14.026/2020. 

[2] Snis (Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento). 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional Secretaria Nacional de 
Saneamento – SNS. Diagnóstico 
Temático – Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas: Gestão 
Administrativa e Financeira – ano de 
referência 2020. Snis, 2 mar. 2022. 
Disponível em: 
<http://www.snis.gov.br/downloa
ds/diagnosticos/ap/2020/DIAGN
OSTICO_TEMATICO_GESTAO_A
DMINISTRATIVA_FINANCEIRA_
AP_Snis_2021.pdf>. Acesso em: 22 
mar. 2022. 

[3] O Snis-AP classifica os tipos de 
sistemas de Dmapu em 
três  diferentes  categorias:  o  exclusivo 
 para  drenagem  de águas pluviais 
(separador absoluto), o unitário (misto 
com esgotamento sanitário) e o 
combinado. O primeiro é formado por 
estruturas que escoam, exclusivamente, 
águas pluviais. O segundo transporta 
águas pluviais e cargas de esgotos 
urbanos. O sistema combinado, por sua 
vez, é caracterizado quando há uma 
combinação dos dois tipos de sistemas 
(exclusivo e unitário), onde cada tipo de 
configuração predomina em algum 
trecho da rede. 
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Incidência da Cide: Carf revê 
posicionamento favorável aos 
contribuintes 
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que julgará o tema em maio 
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comentários 

Crédito: Pexels 

Apesar da definição acerca da 

constitucionalidade da Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico 

(Cide) ainda estar pendente no 

Supremo Tribunal Federal (STF), temos 

acompanhado nos últimos anos um 

crescente número de autuações fiscais 

para a exigência dessa contribuição 

sobre as remessas feitas ao exterior. São 

três os principais assuntos objeto de 

questionamento pelas autoridades 

fiscais para incidência da Cide: 

1. as remessas relacionadas 

ao direito de comercialização 

de software e plataformas 

(inclusive jogos eletrônicos); 

2. as remessas relacionadas 

à aquisição de conteúdos 

(literários e audiovisuais); 

3. as remessas relacionadas 

à aquisição de serviços em 

geral. 

Segundo as autoridades fiscais, todas as 

remessas ao exterior estão relacionadas 

à royalties ou serviços técnicos e, 

portanto, sujeitas à incidência da Cide 

independente da análise acerca da 

efetiva transferência de tecnologia no 

caso concreto. 

Os contribuintes têm enfrentado 

dificuldades nessas disputas. Em razão 

das várias autuações, o tema já foi 

analisado pelo Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais (Carf) em diversas 

oportunidades e a conclusão do tribunal 

administrativo tem sido quase sempre 

contrária aos contribuintes. 

Uma das únicas decisões favoráveis, que 

havia sido proferida no Processo 

Administrativo nº 16561.000055/2009-

41, acaba de ser reformada. 

No caso em questão, no final de 2019, a 

2ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 3ª 

Seção de Julgamento havia se 

posicionado no sentido de que apenas as 

atividades listadas no artigo 10 do 

Decreto n° 4.195/2002 (que 

regulamenta a Cide) permitiriam a 

incidência da contribuição. Assim, não 

seria o pagamento de todo e qualquer 

tipo de royalty que se sujeitaria à Cide, 

mas tão somente aquelas remessas 

relacionadas aos contratos que tenham 
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por objeto o licenciamento de marcas ou 

a exploração de patentes. 

Entretanto, na sessão de julgamento 

ocorrida no último dia 17 de março, a 

Câmara Superior de Recursos Fiscais 

(CSRF), ao analisar o Recurso Especial 

da Procuradoria, entendeu que o 

pagamento de royalties a residente ou 

domiciliado no exterior a título de 

contraprestação exigida em decorrência 

de obrigação contratual, seja qual for o 

objeto do contrato, implica na incidência 

da Cide. O placar da votação foi de 5 

votos a favor desse posicionamento 

contra 3 votos pela manutenção da 

decisão anterior. 

Esse acórdão ainda não foi publicado, 

mas já fica evidente que os contribuintes 

devem continuar a encontrar um 

ambiente desfavorável no Carf. 

Resta aguardar o posicionamento do 

Poder Judiciário, especialmente do STF, 

sobre o assunto. O julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 928.943/SP 

(Tema nº 914 da Repercussão Geral), de 

relatoria do ministro Luiz Fux, está 

pautado para o dia 18 de maio. 

Vale destacar que mesmo que o STF 

decida pela constitucionalidade de 

cobrança da Cide, é possível que se 

entenda que a incidência somente deve 

ocorrer naquelas hipóteses em que de 

fato se verifique o fornecimento ou a 

transferência de tecnologia. 

Se for esse o resultado do julgamento do 

STF, a análise acerca da incidência da 

Cide deverá ser realizada caso a caso, 

com base principalmente nos contratos 

que embasam às remessas realizadas. 

Por isso, é fundamental que os 

contribuintes se atentem à linguagem 

dos contratos celebrados, bem como dos 

demais documentos referentes às 

operações com empresas no exterior, 

para que o objeto das contratações seja 

adequadamente refletido em cada um 

dos casos. 
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