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Brasil 

Estados buscam acordo para 
ICMS, mas Pacheco promete 
votar projeto 
 
Projeto prevê reduzir alíquota de diesel 
e manter congelado imposto sobre 
gasolina e gás de cozinha 
 
Por Renan Truffi, Vandson Lima, Lu 
Aiko Otta e Estevão Taiar — De Brasília 
31/05/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Rodrigo Pacheco: “Projeto do ICMS vai 

ser votado, mas no tempo do Senado; 

não há hipótese de engavetarmos” — 

Foto: Roque de Sá/Agência Senado 

 

Pressionados pelo risco de o Senado 

aprovar o projeto de lei que limita a 17% 

o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre 

combustíveis, energia elétrica, 

comunicações e transporte público, os 

Estados propuseram ontem um acordo 

que deverá reduzir fortemente a 

tributação sobre o diesel e manter 

congelado o imposto estadual sobre 

gasolina, gás de cozinha e etanol até o 

fim do ano. 

 

A oferta foi feita durante reunião entre o 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), e integrantes do Comitê de 

Secretários Estaduais de Fazenda 

(Comsefaz). Para o diesel, os Estados 

concordaram em aplicar a média móvel 

do imposto cobrada nos últimos cinco 

anos. A medida representará uma forte 

redução do imposto e corresponde à 

adoção da tese que vinha sendo 

defendida pelo governo federal. 

 

Em vez de adotar a média móvel, os 

Estados haviam adotado outra regra: 

fixaram uma alíquota de R$ 1,00 por 

litro de diesel e autorizaram as unidades 

da Federação a conceder descontos, de 

forma que na prática cada um seguiu 

cobrando aquilo que praticava em 

novembro do ano passado, quando a 

tributação foi congelada. Essa regra, no 

entanto, foi questionada pelo governo 

federal no Supremo Tribunal Federal 

(STF). O ministro André Mendonça 

concedeu liminar suspendendo esse 

acordo. 

 

Já em relação à gasolina, ao gás de 

cozinha e ao etanol, os Estados 

concordaram em prorrogar até o fim 

deste ano o congelamento dos impostos. 

O pacote foi oferecido como forma de 

frear o andamento do projeto que limita 

o ICMS em 17%, aprovado pela Câmara 

dos Deputados na semana passada. 

 

“Estamos dispostos a fazer mais 

sacrifícios para postergar o 

congelamento [do imposto estadual 

sobre gasolina, gás de cozinha e etanol]. 

Há uma vontade congelar até o fim do 

ano. O que pedimos em troca: que a 

gente olhe também as medidas 

imediatas, que olhe a conta de 
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equalização de preços. Problema 

conjuntural tem que ter solução 

conjuntural”, afirmou o presidente do 

Comsefaz, Décio Padilha. 

 

Segundo ele, o projeto do ICMS pode 

trazer uma perda de R$ 83 bilhões aos 

Estados. Destes, cerca de R$ 21 bilhões 

são receitas compartilhadas com 

municípios. Outros R$ 21 bilhões 

precisam ser obrigatoriamente 

destinados à educação e cerca de R$ 10 

bilhões são gastos mínimos com saúde, 

listou. 

 

Apesar dessa ofensiva dos Estados, o 

presidente do Senado, Pacheco garantiu 

que não vai “engavetar” a proposta 

elaborada pelos deputados. Pelo 

contrário. Segundo ele, a ideia é levar o 

texto diretamente para o plenário ainda 

no mês de junho. Na prática, isso 

significa que o projeto terá tramitação 

célere e não passará pelas comissões 

temáticas da Casa, o que daria mais 

tempo de negociação aos governadores. 

Pacheco também anunciou que o 

senador Fernando Bezerra Coelho 

(MDB-PE) ficará responsável pela 

relatoria da matéria. 

 

“Fiz um compromisso com [presidente 

da Câmara] Arthur Lira e projetos sobre 

ICMS serão apreciados pelo Senado. Os 

secretários farão um aprofundamento 

sobre impacto orçamentário. Meu 

compromisso com a Câmara é que 

projeto do ICMS vai ser votado, mas no 

tempo do Senado. Não há hipótese de 

engavetarmos esse projeto”, disse. 

 

Por outro lado, Pacheco disse que vai 

reforçar os pedidos dos Estados para que 

a Câmara aprecie, enfim, o projeto de lei 

1.472, de 2021, que altera a política de 

preços da Petrobras e cria uma conta de 

estabilização de tarifas. A proposta é 

criticada pela equipe econômica do 

governo. 

 

Bezerra Coelho confirmou que “não 

ficará com a matéria [do ICMS] por 

muito tempo”. Ele admitiu que vai 

analisar especialmente a questão das 

compensações previstas no texto. Isso 

porque os deputados colocaram uma 

trava na proposta para evitar que 

Estados tenham perda de arrecadação 

global superior a 5%. Se a queda na 

arrecadação for superior a isso, o 

governo federal terá que bancar a 

diferença e transferi-la aos Estados. 

 

“Ficou sugerido um encontro dos 

governadores com o presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco, até segunda-

feira. A Câmara já identificou um 

caminho para isso [compensações]. No 

texto, a Câmara abre espaços para 

eventuais compensações. Ele [Pacheco] 

tem compromisso de votar a matéria e 

nós votaremos.” 

 

De acordo com cálculos do BTG Pactual, 

Estados e municípios deixarão de 

arrecadar R$ 90 bilhões ao longo de um 

ano caso o texto seja aprovado como está 

pelo Senado. Em relatório, o economista 

Fábio Serrano apontou que duas 

mudanças realizadas na Câmara 

aumentaram o impacto fiscal: a “fixação, 

até o fim deste ano, da base de cálculo do 

ICMS de diesel na média dos últimos 60 

meses” do preço médio ponderado ao 

consumidor final; e a retirada da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição 

(Tusd), da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (Tust) e de encargos da 

base de cálculo do ICMS sobre energia 

elétrica. 
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https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/31/estados-buscam-acordo-
para-icms-mas-pacheco-promete-votar-
projeto.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Brasil 

Incerteza da Economia sobe 
1,0 ponto em maio, diz FGV 
 
Resultado reflete a escalada de inflação 
em diversos países, o conflito no leste 
Europeu, a desaceleração da economia 
chinesa, a perda de poder aquisitivo e o 
endividamento do brasileiro e a piora 
das condições fiscais ao longo de 2022 
 
Por Valor — São Paulo 
31/05/2022 10h46  Atualizado há 59 
minutos 

 
O Indicador de Incerteza da 

Economia (IIE-Br), calculado pelo 

Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), 

subiu 1,0 ponto em maio, para 115,9 

pontos. 

 

“Após cair expressivamente no mês 

anterior, o Indicador de Incerteza 

acomoda em maio em nível ainda 

superior ao da elevada média de 114,4 

pontos observada nos cinco anos 

anteriores à pandemia (entre março de 

2015 e fevereiro de 2020). O nível 

moderadamente elevado do IIE-Br 

reflete uma combinação de fatores 

internos e externos", afirma Anna 

Carolina Gouveia, economista do FGV 

Ibre. 

 

"No front internacional, a escalada de 

inflação em diversos países, o conflito no 

leste Europeu e a desaceleração da 

economia chinesa são fontes relevantes 

de incerteza", acrescenta Anna. 

 

"No Brasil, a perda de poder aquisitivo 

da população diante da inflação, o 

elevado nível de endividamento das 

famílias e a piora das condições fiscais 

ao longo de 2022 levantam dúvidas 

quanto à continuidade dos resultados 

positivos para a atividade econômica 

como os do primeiro trimestre. Diante 

deste cenário desafiador para a 

conjuntura internacional e doméstica, o 

indicador deve continuar a oscilar em 

patamar elevado nos próximos meses”, 

destaca a economista. 

 

Os dois componentes do Indicador de 

Incerteza caminharam no mesmo 

sentido em maio. O componente de 

Mídia subiu 0,5 ponto, para 114,1 

pontos, contribuindo com 0,4 ponto 

para o índice agregado. O componente 

de Expectativas, que mede a dispersão 

nas previsões de especialistas para 

variáveis macroeconômicas, subiu 2,4 

pontos, para 116,4 pontos, contribuindo 

positivamente em 0,6 ponto para a 

evolução na margem do IIE-Br. 

 

 

— Foto: RODNAE Productions/Pexels 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/31/incerteza-da-economia-
sobe-10-ponto-em-maio-diz-fgv.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/31/incerteza-da-economia-sobe-10-ponto-em-maio-diz-fgv.ghtml
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https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/31/incerteza-da-economia-sobe-10-ponto-em-maio-diz-fgv.ghtml
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Finanças 

Risco climático ganhou 
importância no ciclo 
econômico brasileiro, diz 
diretora do BC 
 
"Estamos trabalhando no primeiro teste 
de estresse com risco climático no 
sistema financeiro em nosso próximo 
relatório de estabilidade financeira, vai 
ser publicado em breve", afirma 
Fernanda Guardado 
 
Por Larissa Garcia, Valor — Brasília 
31/05/2022 08h56  Atualizado há uma 
hora 

 
A diretora de assuntos internacionais e 

riscos corporativos do Banco Central 

(BC), Fernanda Guardado, afirmou hoje 

que problemas climáticos têm se 

tornado mais frequentes e ganharam 

importância no ciclo econômico 

brasileiro. 

 

Guardado lembrou que, em 2021, o país 

atravessou uma severa crise hídrica, que 

contribuiu para o desvio da meta de 

inflação em 0,67 ponto percentual. Ela 

participou de evento promovido em 

conjunto pelo Bank for International 

Settlements; European Central Bank; 

Network for Greening the Financial 

System; e pelo People's Bank of China. 

 

"Estamos trabalhando no primeiro teste 

de estresse com risco climático no 

sistema financeiro em nosso próximo 

relatório de estabilidade financeira, vai 

ser publicado em breve", disse. 

 

O exercício terá duas etapas, o primeiro 

com análise de exposição de risco de 

crédito e o segundo com análise de 

cenários climáticos desenvolvidos pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe). A diretora lembrou 

ainda que o BC incluiu “green bonds” 

(bônus verdes) nas reservas 

internacionais. 

 

A diretora do BC também comentou que 

a transição para economia limpa pode 

ser uma oportunidade para o Brasil e 

outros países da América Latina, mas 

que há obstáculos. Ela ressaltou que a 

autoridade monetária esbarra em 

algumas limitações legais. "Posso citar 

três: dados, benchmark e taxonomia", 

disse. 

 

 
Transição para economia limpa pode ser 

uma oportunidade para o Brasil e outros 

países da América Latina, mas há 

obstáculos, diz Fernanda Guardado — 

Foto: EBC 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/05/31/risco-climtico-ganhou-
importncia-no-ciclo-econmico-
brasileiro-diz-diretora-do-bc.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/31/risco-climtico-ganhou-importncia-no-ciclo-econmico-brasileiro-diz-diretora-do-bc.ghtml
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https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/31/risco-climtico-ganhou-importncia-no-ciclo-econmico-brasileiro-diz-diretora-do-bc.ghtml
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Empresas 

Shoppings podem ter vendas 
mais equilibradas entre os 
semestres do ano 
 
Abrasce acredita que o desempenho em 
2022 deve ser mais positivo no segundo 
trimestre, de abril a junho, do que no 
terceiro, entre julho e setembro 
 
Por Adriana Mattos, Valor — São Paulo 
31/05/2022 10h37  Atualizado há uma 
hora 

 
A Abrasce, associação brasileira dos 

shoppings centers, considera possível 

uma mudança neste ano no peso dos 

semestres nas vendas anuais do setor. 

Isso porque a entidade acredita que o 

desempenho em 2022 deve ser mais 

positivo no segundo trimestre, de abril a 

junho, do que no terceiro, entre julho e 

setembro. 

 

Isso pode ser relevante para ajudar a 

equilibrar os números nos dois 

semestres do ano, mesmo com datas 

relevantes no fim de ano, como Natal e o 

evento da Black Friday. 

 

Normalmente, a primeira metade do ano 

responde por 40% das vendas dos 

lojistas e a segunda metade, por 60%, 

disse Glauco Humai, presidente da 

entidade. 

 

“Temos que lembrar que o período 

de abril a junho tem uma base de 

comparação mais fraca em relação 

ao ano passado e pode ter agora 

uma expansão mais robusta”, diz 

ele. 

 

A entidade ainda acredita que é possível 

taxas de crescimento do setor neste ano 

em patamares mais semelhantes entre 

empresas de capital aberto e aquelas 

fechadas, em parte porque algumas 

companhias familiares tradicionais 

tentaram reduzir alavancagem e buscar 

novos acessos à capital no mercado. 

 

Entre os grupos fechados , estão, por 

exemplo, a Sá Cavalcante, com 

empreendimentos no Nordeste e 

Sudeste, e a Almeida Junior, no Sul 

do país. 

 

“Acho que esse ‘gap’ já foi bem maior 

[entre abertas e fechadas] e hoje não há 

mais uma preocupação com quebradeira 

dessas empresas fechadas após crises 

econômicas”, afirma ele, sem citar 

empresas especificamente. 

 

A Abrasce antecipou ontem, ao Valor, 

que o setor de shopping registrou um 

aumento de 34,8% nas vendas no 

primeiro trimestre de 2022, com base 

em levantamento do Índice Cielo de 

Varejo em Shopping Centers (ICVS-

Abrasce). Em termos reais, quando 

descontada a inflação, a alta foi de 

22,2%. 

 

Foi o primeiro resultado positivo 

apresentado pelos varejistas dos 

shoppings no período desde 2019. Por 

causa do efeito da pandemia, os 

shoppings acumularam quedas de 9,1%, 

entre janeiro a março de 2020, e de 

25,9% no mesmo intervalo de 2021. 

 

A recuperação no primeiro trimestre foi 

registrada em empreendimentos em 

todas as regiões, com destaque em duas 

áreas que cresceram acima da média 

nacional: Norte (42,7%) e Sudeste 

(38,1%). No Centro-Oeste, houve uma 

elevação de 32,9%, o Nordeste, de 31,6% 

e o Sul, de 28,5%. 
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Como o Valor antecipou na edição de 

hoje, para o ano de 2022, a projeção 

inicial dos shoppings era de um 

incremento de 13,8% nas vendas, mas a 

entidade revisou a estimativa para uma 

expansão de 17,3%, levando o 

faturamento para quase R$ 187 bilhões. 

Ao se descontar a inflação, a previsão é 

de um crescimento real de 9,2% em 

2022. 

 

 
A projeção inicial dos shoppings era de 

um incremento de 13,8% nas vendas, 

mas a entidade revisou a estimativa para 

uma expansão de 17,3% — Foto: Leandro 

Ferreira/Fotoarena/Agência O Globo 

 

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

cia/2022/05/31/shoppings-podem-ter-

vendas-mais-equilibradas-entre-os-

semestres-do-ano.ghtml   

 

Retorne ao índice 
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/31/shoppings-podem-ter-vendas-mais-equilibradas-entre-os-semestres-do-ano.ghtml
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Jurídico 

Rio: governador apresenta 
projeto de lei para mudar 
prazos processuais 
 
Medida altera funcionamento do 
Conselho de Contribuintes do Estado 
 
31/05/2022 07h00  Atualizado há 5 
horas 

 
O governador do Rio de Janeiro, 

Cláudio Castro, entregou ontem aos 

deputados um projeto de lei para mudar 

os prazos dos processos 

administrativos. A proposta afeta 

o Conselho de Contribuintes, local 

em que são julgados os recursos 

contra cobranças tributárias feitas 

pelo Estado. 

 

Se aprovado na Assembleia 

Legislativa (Alerj), a contagem dos 

prazos passará de dias corridos para dias 

úteis - como ocorre com as ações 

judiciais - e haverá uma suspensão 

durante o recesso de fim de ano, entre os 

dias 20 de dezembro e 21 de janeiro. 

 

"A presente proposta busca adequar a 

forma de contagem de prazos 

processuais prevista em distintas leis 

estaduais à forma instituída pela Lei 

Federal nº 13.015, de 2015 - o Código de 

Processo Civil", justificou Castro aos 

deputados. O governador pediu regime 

de urgência para a tramitação do PL. 

 

Essa mudança de prazos foi sugerida ao 

governo pela Comissão de Assuntos 

Tributários da seccional da Ordem dos 

Advogados do Brasil no Rio de Janeiro 

(OAB-RJ), que tem como presidente o 

advogado Maurício Faro. 

 

 
Claudio Castro — Foto: Guito 

Moreto/Agência O Globo 

 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/coluna/rio-governador-
apresenta-projeto-de-lei-para-mudar-
prazos-processuais.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Arminio Fraga: EUA passarão 
por uma recessão clássica, e 
inflação pode sair do controle 
no Brasil 
 
No 'E Agora, Brasil?', ex-ministro Pedro 
Malan vê os brasileiros menos 
tolerantes com a inflação: 'A sociedade 
aprende com erros' 
 
31/05/2022 09h21  Atualizado há 15 
minutos 

 
Os Estados Unidos devem entrar em 

recessão como consequência das 

respostas que o país precisará dar para 

conter uma alta forte da inflação, avalia 

o economista Arminio Fraga, ex-

presidente do Banco Central. 

 

Arminio participa, ao lado do ex-

ministro da Fazenda Pedro Malan, do "E 

Agora, Brasil?" para debater a alta da 

inflação, em seminário realizado pelos 

jornais O Globo e Valor, com patrocínio 

do Sistema Comércio através da CNC e 

de suas Federações. 

 

- Meu diagnóstico é que os EUA 

passarão por uma recessão clássica após 

um choque de oferta - afirmou Arminio, 

que é sócio-fundador da Gávea 

Investimentos. 

 

Ele destacou, porém, que, se a inflação é 

um fenômeno global, a situação no 

Brasil é bem diferente porque "nossos 

alicerces fiscais são muito frágeis". 

 

A inflação brasileira chegou a 12,13% 

nos últimos 12 meses, 

completando oito meses com a taxa 

acima de 10%. 

Perguntado pelo público participante do 

evento se a inflação do Brasil poderia 

sair do controle, Arminio afirmou que 

este não é um cenário provável, mas não 

pode ser descartado: 

 

- Existe risco de termos inflações 

parecidas aos níveis anteriores ao Plano 

Real. 

 

Malan lembrou que, dado o histórico do 

Brasil, é preciso ter um cuidado muito 

maior para manter a inflação sob 

controle. Mas o ex-ministro avalia que o 

risco é pequeno de ter inflação similar ao 

pré-Plano Real. 

 

- A sociedade aprende com erros. A 

esmagadora maioria da população 

brasileira percebe como a inflação é 

absolutamente negativa - afirmou, 

lembrando como a alta de preços erodiu 

os ganhos com os programas de 

transferência de renda e a pesquisa 

eleitoral recente do Datafolha, que 

apontou a economia como fator 

determinante para o voto para a maioria 

dos eleitores. 

 

Malan destacou que não dá para 

controlar a inflação só com medidas do 

Banco Central, sem uma política fiscal 

responsável. Ele destacou que o governo 

tem feito gastos não coordenados 

mirando o "curtíssimo prazo de quatro 

meses". 

 

Malan afirmou ainda que o controle da 

inflação não é um fim em si mesmo, mas 

sim uma condição sine qua non para 

temas mais urgentes, como a retomada 

do crescimento, a solução de problemas 

sociais e até ambientais, como a 

transição energética. 

 

Ambos alertaram para os riscos de uma 

alta da inflação levar a uma 

desorganização da economia. Ele lembra 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/ipca-ja-sobe-429-desde-inicio-do-ano-acima-da-meta-de-inflacao-de-2022-25505597
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/ipca-ja-sobe-429-desde-inicio-do-ano-acima-da-meta-de-inflacao-de-2022-25505597
https://oglobo.globo.com/economia/inflacao-inedita-em-20-anos-deixa-geracao-de-jovens-sem-perspectiva-25478424
https://oglobo.globo.com/economia/inflacao-inedita-em-20-anos-deixa-geracao-de-jovens-sem-perspectiva-25478424
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que normalmente esses episódios 

começam com uma depreciação da 

moeda e, em um segundo momento, que 

precisa ser evitado, é "quando as 

respostas costumam ganhar ares 

criativos": 

 

- Congela um preço aqui, subsídios ali; 

abre o caminho para a desorganização 

da economia. 

 

Malan citou ainda a necessidade de os 

candidatos a Presidência incorporarem 

nos programas econômicos que estão 

sendo preparados por suas equipes a 

questão de equilíbrio orçamentário. 

 

-Gostaria que houvesse uma discussão 

sobre a qualidade do Orçamento (na 

campanha eleitoral). Precisamos 

melhorar a qualidade do debate que nós 

temos, ainda mais no período antes da 

eleição." 

 

Ataques à democracia 
 
O ex-ministro da Fazenda destacou que, 

para lidar com a inflação, é preciso 

ampliar a capacidade de oferta do país, 

elevando o nível de investimentos na 

economia. Neste ponto, Arminio 

destacou como a solidez da democracia é 

importante para haver confiança na 

economia. 

 

- As bases da nossa democracia estão 

sendo questionadas. Se vocês olharem as 

pesquisas de confiança no sistema de 

urnas eletrônicas, vão ver números 

preocupantes. Existe uma campanha 

nessa linha de desmoralizar esse 

sistema, mesmo que ele tenha se 

mostrado blindado. Isso representa um 

ataque frontal ao TSE e ao Supremo 

(Tribunal Federal) e tem implicações 

econômicas da maior importância - 

destacou Arminio. 

 

- Eu concordo inteiramente - reforçou 

Malan. 

 

O ex-ministro lembrou que o Brasil é a 

terceira maior democracia de massas 

urbanas do mundo, atrás apenas dos 

Estados Unidos e da Índia em termos de 

tamanho da população. 

 

Para participar e enviar perguntas basta 

acessar o site 

www.eagorabrasiloglobo.com.br e fazer 

sua inscrição. A transmissão do evento 

poderá ser acompanhada pelo site, 

Facebook, LinkedIn e YouTube do O 

Globo e do Valor Econômico. 

 

O evento é mediado por Miriam Leitão, 

colunista do GLOBO, e Sergio Lamucci, 

editor-executivo do Valor. 

 

https://oglobo.globo.com/e-agora-

brasil/noticia/2022/05/e-agora-brasil-

discute-que-inflacao-e-essa-com-pedro-

malan-e-arminio-fraga.ghtml  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/e-agora-brasil/noticia/2022/05/e-agora-brasil-discute-que-inflacao-e-essa-com-pedro-malan-e-arminio-fraga.ghtml
https://oglobo.globo.com/e-agora-brasil/noticia/2022/05/e-agora-brasil-discute-que-inflacao-e-essa-com-pedro-malan-e-arminio-fraga.ghtml
https://oglobo.globo.com/e-agora-brasil/noticia/2022/05/e-agora-brasil-discute-que-inflacao-e-essa-com-pedro-malan-e-arminio-fraga.ghtml
https://oglobo.globo.com/e-agora-brasil/noticia/2022/05/e-agora-brasil-discute-que-inflacao-e-essa-com-pedro-malan-e-arminio-fraga.ghtml


11 

 

 
 
Economia 

Reforma tributária sobre 
consumo é adiada e 
senadores dizem que 
proposta não será votada 
neste ano 
 
Pela segunda vez seguida, 
parlamentares obstruíram sessão da 
CCJ para PEC não ser analisada. 
Relator ameaça sair de comissão e 
deixar relatoria 
 
Por Camila Zarur — Brasília 
31/05/2022 11h39  Atualizado há 19 
minutos 

 

 
Senador Roberto Rocha, relator da 

reforma tributária no Senado — Foto: 

Roque de Sá/Agência Senado 

 

A Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) do Senado adiu mais uma vez a 

votação da reforma tributária no 

colegiado, e a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 110 não deve ser 

votada neste ano. Os senadores 

obstruíram a sessão desta terça-feira, 

que havia sido marcada em última hora. 

Por causa do que chamou de “boicote” 

por seus pares, o relator do projeto, 

Roberto Rocha (PTB-MA), disse que 

pensa em deixar o colegiado e abrir mão 

da relatoria da proposta. 

 

Quatorze senadores chegaram a marcar 

a presença na sessão desta manhã, 

quórum mínimo necessário para abrir os 

trabalhos. No entanto, o senador Jorge 

Kajuru (Podemos-GO) retirou o seu 

nome da lista de presença, fazendo com 

que o presidente da comissão, Davi 

Alcolumbre (União-AP), cancelasse a 

sessão. 

 

PEC 110 pretende criar um imposto 

sobre valor agregado (IVA) Dual, com 

um tributo para União e outro para 

estados e municípios. As duas principais 

mudanças propostas pela reforma são a 

unificação de tributos federais (PIS e 

COFINS), criando a Contribuição sobre 

Bens e Serviços (CBS), enquanto, em 

outra frente, unifica o ISS com o ICMS, 

tributos estaduais, para criar o Imposto 

sobre Bens e Serviços (IBS). 

 

A PEC enfrenta resistência do setor de 

serviços e, mesmo após ser aprovada, 

precisaria de Leis Complementares por 

causa das alíquotas. De acordo com o 

senador Omar Aziz (PSD-AM), titular da 

CCJ e um dos parlamentares contrários 

à proposta, não há clima no Congresso 

para aprovar uma reforma do tipo em 

meio a um ano eleitoral, já que o 

Parlamento poderá não ser o mesmo em 

2023. 

 

— Quando você remete uma PEC a leis 

complementares, futuramente você não 

tem a garantia que no ano que vem, com 

uma nova Casa, vai votar alguma coisa. 

Os senadores que estão aqui podem ser 

que não sejam os mesmos no ano que 

vem, os deputados podem ser que não 

sejam os mesmos — afirmou Aziz, que 

defende que a proposta seja analisada 

apenas em 2023 — Nós temos que fazer 

uma reforma sim, mas durante os quatro 

anos de início do mandato. 

 

É a segunda vez seguida que a proposta 

sofre obstrução na CCJ. A última vez que 

a proposta foi pautada na comissão foi 
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em 16 de março. No dia, os senadores 

opostos a PEC também não registraram 

presença, fazendo com que a sessão não 

pudesse ser aberta. 

 

Nesta terça-feira, após o adiamento da 

votação, Roberto Rocha afirmou que não 

entende porque há um boicote dos 

demais senadores para votar a proposta 

e ameaçou deixar a CCJ por causa disso. 

 

— Não entendo porque há um boicote 

para não votar. Aqueles que são contra 

deveriam apresentar uma proposta 

melhor, e não boicotar uma votação — 

afirmou Rocha, que também declarou: 

— Eu não posso ficar dedicando todo o 

esforço do meu mandato numa matéria 

em que não há interesse dos senadores 

de ser votada. Essa matéria está 

tramitando na minha mão há mais de 

três anos. Não peguei isso aqui de gaiato. 

Estou pensando seriamente de sair da 

CCJ. 

 

A reforma tributária é uma das 

principais pautas do presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). 

Nos bastidores, é dito que o senador vem 

pressionando seus colegas de Casa pra 

votar a proposta. A movimentação levou 

à marcação da sessão nesta terça-feira. 

 

No entanto, o adiamento da votação foi 

visto com uma derrota para Pacheco. O 

presidente da Casa se movimenta para 

tentar pautar novamente a PEC na 

sessão de quarta-feira, dia em que 

normalmente acontecem os trabalhos da 

CCJ. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no

ticia/2022/05/reforma-tributaria-

sobre-consumo-e-adiada-e-senadores-

dizem-que-proposta-nao-sera-votada-

neste-ano.ghtml  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/reforma-tributaria-sobre-consumo-e-adiada-e-senadores-dizem-que-proposta-nao-sera-votada-neste-ano.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/reforma-tributaria-sobre-consumo-e-adiada-e-senadores-dizem-que-proposta-nao-sera-votada-neste-ano.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/reforma-tributaria-sobre-consumo-e-adiada-e-senadores-dizem-que-proposta-nao-sera-votada-neste-ano.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/reforma-tributaria-sobre-consumo-e-adiada-e-senadores-dizem-que-proposta-nao-sera-votada-neste-ano.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/reforma-tributaria-sobre-consumo-e-adiada-e-senadores-dizem-que-proposta-nao-sera-votada-neste-ano.ghtml
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Economia 

Contas públicas fecham no 
azul em R$ 38,9 bi, recorde 
para abril 
 
No acumulado de 12 meses, superávit 
primário é de R$ 137,4 bilhões, 
equivalente a 1,52% do PIB 
 
Redação, O Estado de S.Paulo 
31 de maio de 2022 | 09h58 
Atualizado 31 de maio de 2022 | 10h37 

 
O Banco Central divulgou nesta terça-

feira, 31, que as contas do governo 

federal, Estados e municípios fecharam 

no azul em R$ 38,9 bilhões em 

abril. Trata-se do melhor resultado para 

o mês da série histórica do BC, iniciada 

em dezembro de 2001. 

 

O superávit primário (não inclui os 

gastos com o pagamento de juros) ficou 

acima da maioria das expectativas dos 

analistas ouvidos 

pelo Estadão/Broadcast, que 

estimavam superávit de R$ 32,6 bilhões. 

 

No acumulado do ano até abril, as contas 

do setor público acumularam um 

superávit primário de R$ 148,5 bilhões, 

o equivalente a 4,74% do Produto 

Interno Bruto (PIB), informou o 

Banco Central. O resultado também é 

recorde. No mesmo período do ano 

passado, recorde anterior, o saldo 

positivo das contas públicas somou R$ 

73,9 bilhões. 

Sede do Banco Central; 

autarquia divulgou resultado do setor 

público consolidado Foto: André 

Dusek/Estadão 

 

O superávit fiscal no ano até abril 

ocorreu na esteira do saldo positivo de 

R$ 80 bilhões do Governo Central 

(2,55% do PIB). Os governos regionais 

(Estados e municípios) apresentaram 

um superávit de R$ 62,3 bilhões (1,99% 

do PIB) no período. Enquanto os 

Estados registraram um superávit de R$ 

51,7 bilhões, os municípios tiveram um 

saldo positivo de R$ 10,7 bilhões. As 

empresas estatais registraram um 

resultado positivo de R$ 6,1 bilhões no 

período. 

 

A divulgação das estatísticas fiscais do 

BC foi incluída como a atividade 

essencial durante a greve dos servidores 

da autarquia para atender a um 

dispositivo da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) que determina que o 

governo deve enviar documento ao 

Congresso sobre o cumprimento das 

metas fiscais do primeiro quadrimestre 

até o fim de maio. 

 

Dívida pública cai 
 
A dívida pública brasileira em proporção 

do PIB continuou em trajetória de queda 

em abril. A Dívida Bruta do Governo 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-fecharam-2021-superavit-estrutural-de-2-37-pib,70004076080
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-fecharam-2021-superavit-estrutural-de-2-37-pib,70004076080
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
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Geral (DBGG) fechou o mês aos R$ 

7,075 trilhões, o que representa 78,3% 

do PIB. O porcentual é menor que os 

78,5% de março. No melhor momento 

da série, em dezembro de 2013, a dívida 

bruta chegou a 51,5% do PIB. 

 

A Dívida Bruta do Governo Geral - 

que abrange o governo federal, os 

governos estaduais e municipais, 

excluindo o Banco Central e as empresas 

estatais - é uma das referências para 

avaliação, por parte das agências globais 

de classificação de risco, da capacidade 

de solvência do País. Na prática, quanto 

maior a dívida, maior o risco de calote 

por parte do Brasil. 

 

O BC informou ainda que a Dívida 

Líquida do Setor Público 

(DLSP) passou de 58,2% para 57,9% do 

PIB em abril. A DLSP atingiu R$ 5,227 

trilhões. A dívida líquida apresenta 

valores menores que os da dívida bruta 

porque leva em consideração as reservas 

internacionais do Brasil. / COM 

BROADCAST 

 

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

ias/geral,contas-publicas-

abril,70004080756  

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-abril,70004080756
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-abril,70004080756
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-abril,70004080756
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Economia 

Inflação da zona do euro bate 
novo recorde e reforça 
perspectiva de aumentos de 
juros pelo BCE 
 
Preços nos 19 países que compartilham 
o euro subiram 8,1% em maio, ante 
7,4% em abril 
 

 
Reuters, O Estado de S.Paulo 
31 de maio de 2022 | 08h23 

 
BRUXELAS - A inflação da zona do 

euro atingiu novo recorde em maio, 

desafiando a visão do Banco Central 

Europeu de que aumentos graduais 

das taxas de juros a partir de julho serão 

suficientes para domar o aumento dos 

preços. 

 

A inflação nos 19 países que 

compartilham o euro acelerou para 8,1% 

em maio, ante 7,4% em abril, na base 

anual, superando as expectativas de 

7,7% com aumento generalizado dos 

preços, indicando que não se trata mais 

apenas de um problema do setor de 

energia. 

 

Os preços subiram acentuadamente em 

toda a Europa ao longo do último ano, 

inicialmente devido a problemas na 

cadeia de abastecimento após a 

pandemia, depois com a guerra da 

Rússia na Ucrânia, sugerindo que 

uma nova era de rápido crescimento de 

preços está agora varrendo uma década 

de inflação ultrabaixa. 

Aumento generalizado dos preços indica 

que não se trata mais apenas de um 

problema do setor de energia Foto: 

Manu Fernandez/ AP 

 

Embora a inflação seja agora quatro 

vezes a meta de 2% do BCE, as 

autoridades do banco central podem 

estar mais preocupadas com o rápido 

aumento dos preços subjacentes, o que 

indica que o que antes era visto como um 

salto transitório nos preços está agora se 

enraizando. 

 

A inflação excluindo alimentos e 

energia, observada de perto pelo BCE, 

acelerou de 3,9% para 4,4% na base 

anual, enquanto que uma medida ainda 

mais restrita, que também exclui álcool 

e tabaco, acelerou de 3,5% em abril para 

3,8% em abril. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,inflacao-zona-do-euro-maio-
2022,70004080669  
 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-europeu
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-europeu
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia
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-zona-do-euro-maio-2022,70004080669
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-zona-do-euro-maio-2022,70004080669
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-zona-do-euro-maio-2022,70004080669
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Economia 

Ministério formaliza pedido 
de inclusão da Petrobras em 
programa de privatizações 
 
Estudos serão feitos por comitê 
interministerial; mercado vê com 
operação com ceticismo 

 
30.mai.2022 às 23h23 
Idiana Tomazelli 
BRASÍLIA 
 
O Ministério de Minas e Energia 

informou na noite desta segunda-feira 

(30) que formalizou ao Ministério da 

Economia o pedido de inclusão 

da Petrobras na carteira do PPI 

(Programa de Parcerias de 

Investimentos), de olho em uma futura 

privatização da companhia. 

 

A qualificação da Petrobras ao PPI 

depende de aval do conselho do 

programa e seria o primeiro passo de um 

processo longo e que desde já enfrenta 

resistências no Congresso. 

 

No setor de combustíveis, o anúncio da 

privatização é visto como mais uma 

cortina de fumaça do governo no 

momento em que a alta nos preços pesa 

nas perspectivas eleitorais do 

presidente Jair Bolsonaro (PL). 

 

 

O novo ministro de Minas e Energia, 

Adolfo Sachisda, e o ministro da 

Economia, Paulo Guedes - Edu Andrade 

- 12.mai.2022/Ascom/ME 

 

O chefe do Executivo já disse 

publicamente ter vontade de privatizar a 

empresa diante do desgaste político 

sofrido pelo governo devido aos 

reajustes. 

 

A ideia tornou-se uma bandeira oficial 

do governo após a troca de comando no 

MME. Dias depois de a 

Petrobras anunciar mais um reajuste no 

preço do diesel, Bolsonaro demitiu o 

então ministro Bento Albuquerque e 

indicou o economista Adolfo Sachsida 

como seu sucessor. 

 

Autodeclarado bolsonarista e de viés 

liberal, Sachsida anunciou a intenção de 

privatizar a Petrobras em seu primeiro 

discurso como novo ministro. 

 

Para isso, no entanto, o governo precisa 

de uma emenda constitucional que 

flexibilize o monopólio que a União 

detém hoje sobre a exploração de 

petróleo. 

 

Uma alteração constitucional requer 

apoio de 308 dos 513 deputados e de 49 

dos 81 senadores, quórum alto e que 

demanda coesão da base governista no 

Congresso. 

 

O próprio mercado financeiro não vê 

chances de aprovação do processo ainda 

neste mandato. 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT), que lidera as pesquisas de 

intenção de voto para a Presidência da 

República, é crítico da privatização. 

"Quem se meter a comprar a Petrobras 

vai ter que conversar conosco depois das 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/idiana-tomazelli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/petrobras
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/novo-ministro-de-minas-e-energia-diz-que-vai-pedir-estudos-para-privatizar-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/novo-ministro-de-minas-e-energia-diz-que-vai-pedir-estudos-para-privatizar-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/mercado-nao-ve-chance-de-privatizacao-da-petrobras-neste-mandato.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/mercado-nao-ve-chance-de-privatizacao-da-petrobras-neste-mandato.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/mercado-nao-ve-chance-de-privatizacao-da-petrobras-neste-mandato.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/bolsonaro-nomeia-adolfo-sachsida-para-comando-do-mme-no-lugar-de-bento-albuquerque.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/bolsonaro-nomeia-adolfo-sachsida-para-comando-do-mme-no-lugar-de-bento-albuquerque.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/petrobras-eleva-preco-do-diesel-nas-refinarias-em-887.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/petrobras-eleva-preco-do-diesel-nas-refinarias-em-887.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/quem-e-adolfo-sachsida-o-novo-ministro-da-energia.shtml
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eleições", disse em evento em Juiz de 

Fora (MG). 

 

Segundo o MME, os estudos sobre as 

ações necessárias à desestatização da 

empresa serão produzidos por um 

comitê interministerial a ser instituído 

entre o Ministério de Minas e Energia e 

o Ministério da Economia. 

 

"O processo é fundamental à atração de 

investimentos para o País e para a 

criação de um mercado plural, dinâmico 

e competitivo, o qual promoverá ganhos 

de eficiência no setor energético e uma 

vigorosa geração de empregos para os 

brasileiros", diz o ministério. 

 

"A proposta é oportuna devido à 

conjuntura energética corrente, em face 

da situação geopolítica mundial, das 

discussões sobre o ritmo da transição 

energética e do realinhamento global 

dos investimentos", acrescenta. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/ministerio-formaliza-
pedido-de-inclusao-da-petrobras-em-
programa-de-privatizacoes.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Chuva abaixo da média retira 
1,5 p.p. do PIB brasileiro e 
impacta inflação, diz diretora 
do BC 
 
Fernanda Guardado afirma que 
autarquia vai avaliar de risco climático 
para o sistema financeiro nacional 

 
31.mai.2022 às 9h30 
Bernardo Caram 
BRASÍLIA | REUTERS 
 
O registro de chuvas abaixo da média 

nos últimos anos impacta 

negativamente a atividade econômica 

brasileira e gera pressão sobre a inflação, 

disse nesta terça-feira (31) a diretora de 

Assuntos Internacionais e de Gestão de 

Riscos Corporativos do Banco Central, 

Fernanda Guardado. 

 

Em painel do Banco de Compensações 

Internacionais (BIS, na sigla em inglês) 

sobre política monetária em um 

contexto de mudanças climáticas, 

Guardado afirmou que o impacto do 

nível baixo de precipitações subtrai 

cerca de 1,5 ponto percentual 

do PIB (Produto Interno Brasileiro) ao 

ano. 

 

 

Sede do Banco Central, em Brasília 

- Pedro Ladeira - 

4.mai.2022/Folhapress 

 

A diretora disse que apenas em 2021 o 

índice de chuvas ficou 25% abaixo da 

média dos anos anteriores, o que criou 

situação de estresse principalmente em 

preços de energia e alimentos. Segundo 

ela, a bandeira tarifária de escassez 

hídrica que vigorou no país teve 

influência relevante sobre o desvio 

da inflação. 

 

Na apresentação, Guardado afirmou que 

o Banco Central está trabalhando para 

publicar um documento que trará 

avaliação de risco climático para o 

sistema financeiro nacional. 

 

A análise, segundo ela, será focada em 

impactos sobre o crédito e em riscos 

fiscais relacionados a secas extremas. 

Em um segundo momento, o BC avaliará 

riscos relacionados a outros fatores 

climáticos, como enchentes. 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/chuva-abaixo-da-media-
retira-15-pp-do-pib-brasileiro-e-
impacta-inflacao-diz-diretora-do-
bc.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/autores/bernardo-caram.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pib/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inflacao/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/chuva-abaixo-da-media-retira-15-pp-do-pib-brasileiro-e-impacta-inflacao-diz-diretora-do-bc.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/chuva-abaixo-da-media-retira-15-pp-do-pib-brasileiro-e-impacta-inflacao-diz-diretora-do-bc.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/chuva-abaixo-da-media-retira-15-pp-do-pib-brasileiro-e-impacta-inflacao-diz-diretora-do-bc.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/chuva-abaixo-da-media-retira-15-pp-do-pib-brasileiro-e-impacta-inflacao-diz-diretora-do-bc.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/chuva-abaixo-da-media-retira-15-pp-do-pib-brasileiro-e-impacta-inflacao-diz-diretora-do-bc.shtml
http://www.folha.com.br/


19 

 

 

Após 1999, cálculo da 
aposentadoria pode somar 
contribuições concomitantes 
 
31 de maio de 2022, 8h40 
Por Danilo Vital 
 
Após o advento da Lei 9.876/1999, e 

para fins de cálculo do benefício de 

aposentadoria, no caso do exercício de 

atividades concomitantes pelo segurado, 

o salário-de-contribuição deverá ser 

composto da soma de todas as 

contribuições previdenciárias por ele 

vertidas ao sistema, respeitado o teto 

previdenciário. 

 

Ministro Sergio Kukina é o relator da 

tese fixada sob o rito dos recurso 

repetitivos 
Emerson Leal 

 

Essa foi a tese fixada pela 1ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar 

três recursos especiais afetados ao rito 

dos repetitivos, em 11 de maio. O 

enunciado, aprovado por unanimidade, 

terá observância obrigatória pelas 

instâncias ordinárias. 

 

A cumulação das contribuições 

previdenciárias por atividades 

concomitantes era vetada com base no 

artigo 32 da Lei 8.213/1991 porque, até 

então, o benefício previdenciário era 

calculado a partir dos últimos 48 meses 

de contribuição do seguro, considerando 

os 36 maiores salários por ele recebidos. 

 

Assim, a norma visava evitar que, às 

vésperas de se aposentar, o segurado 

passasse a exercer outras atividades 

simultâneas apenas com o objetivo de 

manipular a renda mensal inicial à qual 

teria direito. 

 

Esse cenário mudou drasticamente com 

a entrada em vigor da Lei 9.876/1999, 

que passou a considerar para o cálculo 

do benefício os valores recebidos em 

80% do período contributivo. 

 

Relator, o ministro Sergio Kukina 

concluiu que, com a alteração legislativa, 

não existe mais espaço para aplicar o 

artigo 32 da Lei 8.213/1991, pois acabou 

com a possibilidade de manipulação 

pelo breve exercício de atividades 

concomitantes. 

 

“Lícito concluir que a substancial 

ampliação do período básico de cálculo, 

como promovida pela Lei 9.876/99, 

passou a possibilitar a compreensão de 

que, respeitado o teto previdenciário, as 

contribuições vertidas no exercício de 

atividades concomitantes podem, sim, 

ser somadas para se estabelecer o efetivo 

e correto salário-de-benefício”, afirmou. 

 

Destacou ainda que a Lei 13.846/2019, 

inclusive, revogou os incisos I, II e III o 

artigo 32 da Lei 8.213/1991, 

“espancando qualquer dúvida acerca da 

forma de cálculo do benefício, na 

hipótese de exercício de atividades 

laborativas concomitantes”. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.870.793 
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Desembargador suspende 
ação por falta de documentos 
importantes para a defesa 
 
31 de maio de 2022, 8h21 
Por Camila Mazzotto 
 
Cabe ao magistrado responsável por 

conduzir a instrução de um processo a 

tarefa de analisar a pertinência e a 

relevância das provas postuladas pelas 

partes. Se ele indeferir medidas 

consideradas relevantes ou necessárias 

para o desenlace de uma causa, no 

entanto, cometerá um erro por causar o 

cerceamento da defesa. 

 

Autos da representação fiscal não 

estavam em cartório, nem digitalizados  
123RF 

 

Esse entendimento foi adotado pela 5ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 

3ª Região (TRE-SP) em decisão que deu 

liminar em Habeas Corpus para 

suspender um processo em que os autos 

da representação fiscal para fins penais 

não foram digitalizados pelo cartório de 

primeira instância, nem foram 

encontrados na secretaria do cartório da 

vara federal. A decisão é do 

desembargador federal Paulo Fontes. 

 

O caso é de um representante de uma 

cooperativa paulista que foi denunciado 

pelo Ministério Público Federal por 

supostamente ter deixado de declarar 

receita tributável referente ao ano-

calendário 2007. 

 

De acordo com os advogados do 

réu, Fernando Barboza Dias e Luiz 

Felipe Scherf Bordon, o homem 

estava em vias de sofrer coação ilegal, já 

que havia sido marcada audiência de 

instrução e julgamento mesmo sem que 

ele tivesse acesso aos documentos da 

representação fiscal para fins penais.  

 

A defesa pediu acesso a 13 volumes do 

processo administrativo tributário 

mencionados na portaria de instauração 

do inquérito policial, após verificar que 

os documentos não se encontravam nem 

em cartório, nem digitalizados. Na 

primeira instância, o pedido foi negado. 

 

Para o juiz responsável pelo caso, da 5ª 

Vara Criminal da Seção Judiciária em 

São Paulo, não havia indícios no 

inquérito de que a documentação 

mencionada instruiu ou interferiu na 

investigação ou na denúncia oferecida, 

"inexistindo prejuízo ou cerceamento de 

defesa". 

 

Papéis imprescindíveis 

 

Ao analisar o caso, no entanto, o 

desembargador Paulo Fontes verificou 

que esses volumes poderiam, sim, ser 

importantes para a defesa do acusado. 

 

"Não vejo como prescindível a 

localização de já mencionados 13 

volumes (anexos) que instruíram o 

Inquérito Policial n. 2232/2012-1/SP, 

que deu origem à ação penal originária, 

na medida que eventuais informações 

presentes em já mencionados anexos 

podem mostrar-se necessárias ao 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-31/acao-suspensa-falta-documentos-importantes-defesa#author
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exercício da ampla defesa pelos 

acusados", afirmou o magistrado. 

 

Fontes também acolheu o argumento da 

defesa de que o rol de testemunhas não 

possuía pessoas fundamentais e, por 

isso, deveria ser alterado. 

 

De acordo com o magistrado, apesar de 

o artigo 396-A do Código de Processo 

Penal vedar a apresentação de novo rol 

de testemunhas, as peculiaridades do 

caso analisado "permitem alargamento 

em sua interpretação", especialmente 

porque a instrução ainda não havia sido 

iniciada por audiência e a mudança 

não representaria prejuízo ao 

andamento do feito. 

 

"O indeferimento de diligências 

consideradas relevantes ou necessárias 

para o desenlace da causa configura 

cerceamento de defesa, conforme Art. 

400, § 1º, do Código de Processo Penal", 

acrescentou o magistrado. 

 

Além de suspender o trâmite do 

processo originário, o 

desembargador determinou a adoção de 

diligências para que seja verificada 

a localização dos 13 volumes que 

instruíram o inquérito policial que deu 

origem à ação penal originária. Também 

determinou que sejam intimadas as 

novas testemunhas arroladas pela 

defesa, para que possam contribuir para 

o esclarecimento dos fatos. 

 

Clique aqui para ler o HC 

5013086-59.2022.4.03.0000 
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Cessionário de crédito pode 
executar sentença de ação na 
qual não foi parte 
 
31 de maio de 2022, 9h29 
Por Danilo Vital 
 
A legitimidade para a execução de 

sentença sobre o pagamento de 

diferenças relacionadas à devolução do 

empréstimo compulsório de energia 

elétrica pela Eletrobras será sempre do 

titular atual do crédito, ainda que ele não 

tenha participado da ação de 

conhecimento. 

 

Sentença sobre devolução do 

compulsório pode ser executada por 

titular do crédito 
Divulgação 

 

Com esse entendimento, a 2ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento ao recurso especial ajuizado 

por um particular para permitir que ele 

execute uma sentença cujo provimento 

favorece a empresa que era a 

proprietária original dos créditos com a 

Eletrobras. 

 

O caso trata do empréstimo compulsório 

criado para gerar recursos ao governo 

para a ampliação do setor elétrico, que 

vigeu no país até 1993. A contribuição 

era cobrada na conta de luz dos clientes 

com consumo superior a dois mil 

quilowatts/hora (kWh) por mês. 

 

Quem emprestou compulsoriamente à 

estatal passou a portar créditos, os 

quais, por sua vez, podem ser cedidos. 

Foi o que ocorreu no caso concreto, em 

que a Paraquímica S/A Indústria e 

Comércio cedeu seus créditos a um 

particular em maio de 1996. 

 

Apesar disso, a Paraquímica ajuizou 

ação em 2003 para discutir a cobrança 

das diferenças de juros e correção 

monetária do valores devolvidos, como 

se se tratassem de valores 

independentes do montante principal. 

 

Apesar de ser parte ilegítima, a empresa 

obteve sentença favorável. E quando o 

particular tentou executar esse mesmo 

título judicial, o Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região entendeu que isso 

não seria possível. 

 

Para o TRF-4, o cessionário (aquele que 

recebe o crédito cedido) não é parte 

legítima porque não participou da fase 

de conhecimento e tampouco adquiriu 

da parte autora o direito resultante do 

título executivo. 

 

Segundo o particular, o acórdão ofendeu 

o artigo 778, parágrafo 1º, inciso III, do 

Código de Processo Civil. A norma prevê 

que o credor cessionário pode promover 

a execução forçada quando o direito 

resultante do título executivo lhe for 

transferido por ato entre vivos. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-31/cessionario-credito-executar-sentenca-qual-nao-foi-parte#author
https://www.conjur.com.br/2021-out-07/citacao-judicial-basta-avisar-devedor-cessao-credito
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"Crédito cedido e crédito em execução 

são um só", disse o ministro Mauro 

Campbell 
Rafael Luz 

 

Pode executar 

 

Relator no STJ, o ministro Mauro 

Campbell observou que, no caso dos 

créditos da Eletrobras, a sentença não 

criou uma obrigação nova, mas apenas 

deu a uma relação jurídica de crédito 

preexistente a eficácia de título 

executivo. 

 

Assim, se a Eletrobras não usou a 

ilegitimidade da Paraquímica S/A 

Indústria como matéria de defesa na 

ação judicial, o crédito cedido pode ser 

executado. O particular, 

independentemente de ter figurado no 

processo de conhecimento, beneficia-se 

disso e pode promover a execução. 

 

"Para efeito de cumprimento de 

sentença referente às diferenças 

relacionadas à devolução do empréstimo 

compulsório sobre o consumo de 

energia elétrica, não importa a data da 

cessão dos créditos em comparação com 

a data da formação do título executivo 

judicial", disse o ministro Mauro 

Campbell. 

 

"Havendo notificação da cessão à 

Eletrobras, a legitimidade para a 

execução/cumprimento de sentença 

será sempre do cessionário (titular atual 

do crédito), mesmo que apenas o 

cedente tenha figurado no processo de 

conhecimento, pois o crédito cedido e o 

crédito em execução são um só e mesmo 

crédito". 

 

Dois títulos, um crédito 

 

Na opinião do relator, cindir o título 

judicial referente apenas às diferenças 

de juros e correção monetária do valores 

devolvidos, deixando em separado o 

crédito objeto do contrato de cessão, 

acabaria por prejudicar a Eletrobras. 

 

Nada impediria que o particular 

ajuizasse uma ação para cobrar os 

créditos cedidos, abrindo as portas para 

a estatal ter contra si dois títulos 

executivos decorrentes do mesmo 

crédito. 

 

"A situação, por legitimar o pagamento 

em duplicidade, é evidentemente 

absurda. O correto é que a Eletrobras 

tenha o controle das cessões de que foi 

notificada e apresente esses documentos 

em juízo para se proteger das ações e 

execuções em duplicidade, não cabendo 

ao Poder Judiciário suprir eventual falta 

ou desorganização sua". 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.772.477 
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STF extingue ação contra 
demora do INSS para análise 
de benefícios 
 
Segundo o plenário, tanto a discussão 
do acordo como a pretensão de seu 
cumprimento, nos termos 
apresentados, não encontram guarida 
na via processual. 
 
segunda-feira, 30 de maio de 2022 
 
STF não conheceu de ação que 

questionava demora do INSS para 

análise de benefícios. Julgado em 

plenário virtual, a ação alegava omissão 

do órgão sobre o cumprimento de 

prazos para apreciação de 

requerimentos.  

 

Por unanimidade, seguindo o voto da 

relatora, Rosa Weber, o plenário 

considerou a inadequação da via para o 

pedido, julgando extinto o processo 

sem resolução de mérito. O Supremo 

concluiu que a discussão de acordo 

homologado em RE não encontra 

abrigo processual na presente ação, que 

não apresenta eficácia revisora ou 

rescisória.  

 

Entenda o caso 

 

O PDT solicitou que o INSS analisasse 

os requerimentos administrativos para 

concessão de benefícios previdenciários 

dentro do prazo firmado em acordo com 

o MPF. O partido alegou que a falta de 

estrutura operacional da instituição 

causou a demora no andamento de 

processos e, consequentemente, à 

formação de uma enorme "fila" de mais 

de dois milhões de pedidos 

previdenciários.  

 

Segundo o partido, o acordo estabelece 

que nenhum prazo para análise de 

requerimentos pelo INSS ultrapasse 90 

dias e prevê sanções em caso de 

descumprimento. Contudo, narrou que 

a extrapolação do prazo ocorria 

frequentemente.  

 

 
Supremo não conhece ação que 

questionava demora do INSS para 

análise de benefícios.(Imagem: Antonio 

Molina/Folhapress) 

 

Capturas de tela 

 

Ao analisar a ação, a ministra Rosa 

Weber, relatora, destacou que o partido 

se limitou a reproduzir capturas de tela 

de manchetes e indicar links de 

matérias jornalistas que 

demonstrariam a inefetividade do atual 

cenário. Pontuou, ainda, que "não há 

qualquer esforço por parte do 

requerente em esclarecer qual é, de 

fato, a situação de sua 

implementação". 

 

No entendimento da ministra, tanto a 

discussão do acordo como a pretensão 

de seu cumprimento, nos termos 

apresentados, não encontram guarida 

na via processual. 

 

"A discussão pura e simples de acordo 

homologado em recurso 

extraordinário não encontra abrigo 

processual na presente ação de 

controle de constitucionalidade, que é 

instrumento processual desprovido de 

eficácia revisora ou rescisória. Assim, 

não há espaço para aqui atacar uma 

https://www.migalhas.com.br/
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ou outra previsão negocial, ou referir 

insuficiente, de modo genérico, o 

acordo." 

 

Ademais, a relatora asseverou que a 

presente ação não se trata de verificar 

se o acordo vem ou não sendo efetivado, 

ou em que termos. "Limita-se a 

averiguação ao juízo preliminar 

quanto à admissibilidade do 

instrumento utilizado para instalar a 

controvérsia constitucional", concluiu 

a ministra.  

 

Por fim, a relatora não conheceu da 

ação para extinguir o processo sem 

análise do mérito. O plenário, por 

unanimidade, seguiu o voto da 

relatoria. 

 

 Processo: ADPF 939 

Leia o acórdão. 

  
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/366992/stf-extingue-acao-contra-
demora-do-inss-para-analise-de-
beneficios  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/854FCCCB5BA916_downloadPeca(1)....pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/51D6CF7D1B0895_5521101(3).pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/366992/stf-extingue-acao-contra-demora-do-inss-para-analise-de-beneficios
https://www.migalhas.com.br/quentes/366992/stf-extingue-acao-contra-demora-do-inss-para-analise-de-beneficios
https://www.migalhas.com.br/quentes/366992/stf-extingue-acao-contra-demora-do-inss-para-analise-de-beneficios
https://www.migalhas.com.br/quentes/366992/stf-extingue-acao-contra-demora-do-inss-para-analise-de-beneficios
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STJ publica acórdão que veda 
honorários por equidade em 
alto valor 
 
Pela tese vinculante fixada, devem ser 
aplicados percentuais previstos no CPC. 
Documento tem 216 páginas e foi 
publicado dois meses e meio após o 
julgamento. 
 
terça-feira, 31 de maio de 2022 
 
Após dois meses e meio do julgamento, 

foi publicado acórdão da Corte Especial 

do STJ o qual veda a fixação de 

honorários por apreciação equitativa 

em causas de valor elevado. Os 

ministros definiram que, nestes casos, 

devem ser aplicados os percentuais 

previstos no CPC, nos §§ 2º ou 3º do 

art. 85. 

 

O processo foi julgado sob o rito dos 

repetitivos - ou seja, o entendimento é 

vinculante, devendo ser seguido nos 

casos em que se discutida idêntica 

questão de direito. 

 

Foram firmadas as seguintes teses 

jurídicas: 

 

i) A fixação dos honorários por 

apreciação equitativa não é permitida 

quando os valores da condenação, da 

causa ou o proveito econômico da 

demanda forem elevados. É obrigatória 

nesses casos a observância dos 

percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do 

artigo 85 do CPC - a depender da 

presença da Fazenda Pública na lide -, 

os quais serão subsequentemente 

calculados sobre o valor: (a) da 

condenação; ou (b) do proveito 

econômico obtido; ou (c) do valor 

atualizado da causa. 

 

ii) Apenas se admite arbitramento de 

honorários por equidade quando, 

havendo ou não condenação: (a) o 

proveito econômico obtido pelo 

vencedor for inestimável ou irrisório; 

ou (b) o valor da causa for muito baixo. 

 

 Leia a íntegra do acórdão. 

 

 
STJ publica acórdão sobre fixação de 

honorários em causas de alto 

valor.(Imagem: Freepik) 

 

Em março, por 7 a 5, os ministros 

decidiram que apenas se admite o 

arbitramento de honorários por 

equidade quando, havendo ou não 

condenação, o proveito econômico 

obtido pelo vencedor for inestimável ou 

irrisório ou o valor da causa for muito 

baixo. 

 

O voto condutor foi do ministro Og 

Fernandes. A ministra Nancy 

Andrighi inaugurou divergência no 

sentido de que é admissível, 

excepcionalmente, o arbitramento dos 

honorários por equidade quando se 

verificar incompatibilidade entre os 

padrões remuneratórios e o trabalho 

efetivamente desenvolvido pelo 

advogado, quando a Fazenda Pública 

for parte na lide. 

 

Controvérsia 

 

Foram afetados quatro processos para 

definir se a regra do CPC que prevê a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/B6E869B9645D0E_Acordao2STJ-RESP1850512-202205.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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apreciação equitativa do juiz na fixação 

dos honorários advocatícios de 

sucumbência, em causas de valor 

irrisório, também pode ser aplicada na 

hipótese de demandas com proveito 

econômico elevado. 

 

A OAB remeteu à Corte 

Especial memorial postulando o 

respeito aos honorários advocatícios 

previstos no CPC. O presidente da 

entidade, Beto Simonetti, fez discurso 

em defesa dos honorários na abertura 

do ano judiciário realizada pelo STJ. A 

decisão foi considerada uma vitória 

para a advocacia. 

 

Relembre o julgamento e os votos. 

 

Vitória da advocacia 

 

"O diploma processual, em seu artigo 

85, parágrafo oitavo, é explícito ao 

disciplinar que o critério da equidade, 

para fins de fixação dos honorários de 

sucumbência, apenas pode ser 

aplicado nas causas onde for 

inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, bem como nas causas cujo 

valor for considerado muito 

baixo. Dessa forma, a tese fixada pelo 

STJ está em sintonia com a redação do 

CPC/15, devendo ser observada pelos 

tribunais, em homenagem ao sistema 

de precedentes idealizado pelo 

legislador." Elias Marques de 

Medeiros Neto 

 

"A responsabilidade do profissional é 

remunerada segundo os percentuais 

previstos do CPC. Não faz sentido 

arbitrar ou estabelecer valores por 

equidade, quando a regra é explícita. O 

STJ agiu muito bem." Igor 

Sant'Anna Tamasauskas 

 

 Processos: 

REsps 1.850.512, 1.877.883, 1.9

06.623 e 1.906.618 

  

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

/367059/stj-publica-acordao-que-veda-

honorarios-por-equidade-em-alto-valor  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/361627/stj-nao-cabem-honorarios-equitativos-em-causas-de-valor-elevado
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1850512
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1877883
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=resp1906623
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=resp1906623
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=resp1906618
https://www.migalhas.com.br/quentes/367059/stj-publica-acordao-que-veda-honorarios-por-equidade-em-alto-valor
https://www.migalhas.com.br/quentes/367059/stj-publica-acordao-que-veda-honorarios-por-equidade-em-alto-valor
https://www.migalhas.com.br/quentes/367059/stj-publica-acordao-que-veda-honorarios-por-equidade-em-alto-valor
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TST mantém processo de 
advogada que não sustentou 
por falha em conexão 
 
Conforme a SDI-2, a conexão à rede de 
computadores é de responsabilidade da 
advogada. 
 
terça-feira, 31 de maio de 2022 
 
A subseção II Especializada em 

Dissídios Individuais (SDI-2) do TST 

rejeitou pedido de anulação de um 

processo porque a advogada havia 

enfrentado problemas na conexão à 

internet que a impediram de fazer 

defesa oral na sessão telepresencial em 

que o caso foi julgado. Para o colegiado, 

a situação não configurou cerceamento 

do direito de defesa, pois ocorreu por 

motivo totalmente alheio à atuação do 

órgão julgador e não foi comunicada 

oportunamente, isto é, antes do 

julgamento. 

 

 
Conexão à rede de computadores é de 

responsabilidade da advogada, decide 

TST.(Imagem: Freepik) 

 

Ação rescisória 

 

A advogada, residente em 

Eunápolis/BA, pretendia fazer 

sustentação oral no julgamento de uma 

ação rescisória para invalidar sentença 

que reconhecera o vínculo empregatício 

de uma administradora com uma 

fazenda, em Santa Cruz de Cabrália/BA. 

Segundo o TRT da 5ª região, no dia do 

julgamento da ação rescisória, 

22/11/21, a advogada acessou a sala de 

espera e apresentou problemas 

técnicos, perdendo a conexão diversas 

vezes, até não mais retornar para 

receber o endereço da sala de sessão. 

Sem informação sobre o motivo da 

ausência, o processo foi julgado, e a 

ação foi julgada improcedente. A 

decisão foi publicada em 2/12/21. 

 

Internet oscilando 

 

No recurso ordinário ao TST, o 

empregador sustentou que, na época, o 

sul da Bahia estava sofrendo com o 

impacto das chuvas, sem água e sem 

energia, e a internet, quando havia, 

"estava oscilando". Dias depois, quando 

voltou a funcionar normalmente, disse 

que peticionou nos autos informando o 

ocorrido, mas o TRT rejeitou a 

realização de novo julgamento. 

 

Sem contato 

 

Segundo o relator do recurso, ministro 

Douglas Alencar, a certidão de 

julgamento não revela nenhuma 

tentativa da advogada de contatar a 

secretaria do órgão judicante para 

solicitar o adiamento ou a retirada do 

processo da pauta. Também não há 

alegação de que ela tenha lançado mão 

de outro meio que não dependesse de 

conexão à internet, como a ligação 

telefônica, para essa finalidade: os 

problemas técnicos só foram noticiados 

após o efetivo julgamento. 

 

Para o ministro, não houve 

cerceamento do direito de defesa, pois o 

obstáculo à participação da advogada 

ocorreu por motivo totalmente alheio à 

atuação do TRT. 

 

Sessões telepresenciais 

https://www.migalhas.com.br/
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O relator registrou, ainda, que o Ato GP 

TRT5 109 do TRT, que regulamenta 

provisoriamente a realização de sessões 

telepresenciais em razão da pandemia 

da covid-19, prevê que a 

responsabilidade pela conexão estável à 

internet é exclusiva das partes e 

advogados, a quem cabe "estar em local 

com cobertura digital, a fim que possa 

fazer a sustentação oral durante o 

horário da realização da sessão de 

julgamento por videoconferência". 

 

A decisão foi unânime. 

 

 Processo: ROT-930-

57.2020.5.05.0000 

 

Confira o acórdão. 

 

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

/367052/tst-mantem-processo-de-

advogada-que-nao-sustentou-por-

falha-em-conexao   

 

Retorne ao índice 
  

https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?conscsjt=&numeroTst=930&digitoTst=57&anoTst=2020&orgaoTst=5&tribunalTst=05&varaTst=&consulta=Consultar
https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?conscsjt=&numeroTst=930&digitoTst=57&anoTst=2020&orgaoTst=5&tribunalTst=05&varaTst=&consulta=Consultar
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/36D6F2011C91B8_TST2-ROT-930-57_2020_5_05_0000.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/367052/tst-mantem-processo-de-advogada-que-nao-sustentou-por-falha-em-conexao
https://www.migalhas.com.br/quentes/367052/tst-mantem-processo-de-advogada-que-nao-sustentou-por-falha-em-conexao
https://www.migalhas.com.br/quentes/367052/tst-mantem-processo-de-advogada-que-nao-sustentou-por-falha-em-conexao
https://www.migalhas.com.br/quentes/367052/tst-mantem-processo-de-advogada-que-nao-sustentou-por-falha-em-conexao
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Rol da ANS: STJ marca 
retomada do julgamento para 
a próxima semana 
 
Até o momento, o relator, Luis Felipe 
Salomão, votou a favor do rol taxativo e 
Nancy Andrighi, a favor do 
exemplificativo 
 
KARLA GAMBA 
BRASÍLIA 
31/05/2022 11:19Atualizado em 
31/05/2022 às 12:14 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

A 2ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) marcou para a quarta-

feira da próxima semana (8/6) o retorno 

do julgamento que analisa se o Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) é 

exemplificativo ou taxativo. O processo 

sobre o rol da ANS estava com pedido de 

vista coletiva desde fevereiro deste ano e 

foi incluído em pauta no início da noite 

da segunda-feira (30/5). A informação 

foi antecipada aos assinantes 

do JOTA PRO Saúde. 

 

A decisão vai impactar diretamente 

operadoras de planos de saúde privados 

e consumidores e os dois lados vêm 

travando uma batalha desde que o 

julgamento começou, em setembro de 

2021. Até o momento, dois ministros 

proferiram seus votos. Luis Felipe 

Salomão, que é o relator, votou em prol 

do rol taxativo; Nancy 

Andrighi votou para que o rol da 

ANS seja exemplificativo. 

 

Embora não esteja sendo discutido no 

âmbito dos recursos repetitivos, a 

decisão é muito aguardada porque já 

poderá ser utilizada pelos tribunais 

ordinários como base para futuros 

julgamentos. 

 

Entenda o julgamento do rol da 
ANS 
 
O julgamento ocorre no âmbito dos 

EREsp 1.886.929/SP e EREsp 

1.889.704/SP. Neles, discute-se se a 

cláusula que restringe as coberturas do 

plano de saúde àquelas elencadas no rol 

de procedimentos da ANS é ou não 

abusiva. 

 

Na ação, a Unimed Campinas recorre de 

decisão da 3ª Turma do STJ que a 

obrigou a custear tratamento fora do rol 

da ANS, por entender se tratar de lista 

com caráter meramente exemplificativo, 

sendo abusiva a negativa da cobertura 

pelo plano de saúde do tratamento 

considerado apropriado para resguardar 

a saúde e a vida do paciente. 

 

A seguradora invoca precedente da 4ª 

Turma do STJ, segundo o qual o rol da 

ANS constitui garantia para propiciar 

direito à saúde, com preços acessíveis, 

contemplando a camada mais ampla e 

vulnerável da população. Portanto, não 

haveria abusividade nessa solução, 

concebida pelo legislador para 

harmonização da relação contratual, que 

é elaborada de acordo com aferição de 

segurança, efetividade e impacto 

econômico. 

 

https://www.jota.info/autor/karla-gambajota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/rol-da-ans-stj-julgamento-8-de-junho-31052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/stj
https://www.jota.info/tudo-sobre/rol-da-ans
https://www.jota.info/tudo-sobre/rol-da-ans
https://www.jota.info/tudo-sobre/rol-da-ans
https://www.jota.info/tudo-sobre/ans
https://www.jota.info/tudo-sobre/ans
https://www.jota.info/produtos/saude?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=site-link-interno-saude&utm_id=link-interno-site
https://www.jota.info/tudo-sobre/luis-felipe-salomao
https://www.jota.info/tudo-sobre/luis-felipe-salomao
https://www.jota.info/tudo-sobre/nancy-andrighi
https://www.jota.info/tudo-sobre/nancy-andrighi
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/rol-da-ans-voto-nancy-andrighy-exemplificativo-23022022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/rol-da-ans-voto-nancy-andrighy-exemplificativo-23022022
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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O que disseram os ministros no 
julgamento no STJ 
 
Ao proferir seu voto no julgamento 

sobre o rol da ANS, em setembro de 

2021, o relator usou argumentos 

fundamentalmente pautados na defesa 

da legislação que rege o setor de saúde 

suplementar, na legitimidade da ANS 

como reguladora, no equilíbrio 

econômico contratual e na comprovação 

científica dos tratamentos de cobertura 

obrigatória. 

 

Salomão falou sobre a segurança das 

relações jurídicas e afirmou que o Poder 

Judiciário possui um papel fundamental 

de promover uma interpretação justa e 

equilibrada da legislação, “sem 

sentimentalismos e ideias 

preconcebidas”. Para ele, decisões 

administrativas ou judiciais à margem 

da lei podem agravar a situação 

financeira das operadoras de planos de 

saúde e, em última instância, afetar a 

própria confiança e expectativa dos 

consumidores, fazendo com que o 

problema deixe de ser só da operadora e 

passe a atingir toda a sociedade. 

 

Já a ministra Nancy 

Andrighi argumentou que o rol 

exemplificativo reforça os preceitos da 

saúde como um direito básico de todos, 

garantido pela Constituição Federal. Ela 

avaliou que a prestação de serviços pelo 

setor de saúde suplementar deve seguir, 

além do previsto na Lei 9656/98 (lei dos 

planos de saúde), o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC). 

 

Contrapondo ao argumento do relator 

sobre o equilíbrio econômico e 

financeiro das operadoras, Nancy 

Andrighi apresentou dados apurados 

pela ANS de que as empresas 

mantiveram os lucros nos últimos anos e 

afirmou que a limitação da cobertura só 

iria onerar o consumidor, além de 

permitir o aumento do lucros das 

operadoras. 

 

KARLA GAMBA – Repórter em 

Brasília. Cobre Saúde no Judiciário, 

Executivo e Legislativo. Antes, passou 

pelas redações do Jornal O Globo e 

Revista Época, cobrindo Palácio do 

Planalto nos governos de Michel Temer 

e Jair Bolsonaro, e pela redação do 

Correio Braziliense, onde cobriu 

Cultura. 

Email: karla.gamba@jota.info 

  
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/saude/rol-da-ans-stj-
julgamento-8-de-junho-31052022  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/relator-vota-para-que-rol-da-ans-seja-taxativo-mas-com-excepcionalidades-16092021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/rol-da-ans-voto-nancy-andrighy-exemplificativo-23022022
mailto:karla.gamba@jota.info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/rol-da-ans-stj-julgamento-8-de-junho-31052022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/rol-da-ans-stj-julgamento-8-de-junho-31052022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/rol-da-ans-stj-julgamento-8-de-junho-31052022
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STF rejeita embargos em 
recurso que discute ICMS 
sobre energia e telecom 
 
Três embargos de declaração 
questionavam a modulação de efeitos 
aplicada pelo STF na decisão, do fim de 
2021 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
31/05/2022 07:37 
 
comentários 

Fachada do Supremo Tribunal Federal / 

Crédito: Gervásio Baptista/SCO/STF : 

 

Os ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF) rejeitaram por 

unanimidade os segundos, terceiros e 

quartos embargos de declaração opostos 

contra a decisão que reconheceu a 

inconstitucionalidade de uma alíquota 

majorada de ICMS, acima da alíquota 

média cobrada pelos estados, sobre 

energia e telecomunicações. 

 

Os três embargos de declaração 

questionam a modulação de efeitos 

aplicada pelo STF na decisão. Em 

dezembro, o STF, por maioria, concluiu 

que a decisão terá efeitos a partir de 

2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 

a data do início do julgamento do mérito 

(5 de fevereiro de 2021). 

Nos segundos embargos de declaração, o 

Sindicato Nacional das Empresas de 

Telefonia e de Serviço Móvel Celular e 

Pessoal (SindiTelebrasil, atual Conexis) 

defendeu que, além das ações ajuizadas 

até o 5 de fevereiro de 2021, devem ser 

ressalvadas as hipóteses nas quais o 

contribuinte não recolheu o tributo em 

relação aos fatos geradores ocorridos até 

essa mesma data. 

 

Nos terceiros embargos de declaração, 

as Lojas Americanas S/A defenderam, 

entre outros pontos, a nulidade da 

decisão da modulação de efeitos, por 

entender que a possibilidade de 

modulação havia sido afastada pelos 

magistrados em sessão de julgamento 

anterior. 

 

A empresa afirma ainda que o STF 

acolheu o pedido de modulação de 

efeitos formulado pelo estado de Santa 

Catarina sem ter dado oportunidade a 

ela para apresentar argumentos 

contrários, o que teria cerceado o seu 

direito de defesa e afrontado os 

princípios do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa. 

 

Por fim, nos quartos embargos de 

declaração, o estado de Santa 

Catarina e outros 26 estados que 

entraram no recurso como amici 

curiae buscaram o afastamento da 

ressalva na modulação das ações 

ajuizadas até o início do julgamento de 

mérito. 

 

Em seu voto, o relator, ministro Dias 

Toffoli, afirmou que não no julgamento 

do recurso qualquer hipótese que 

autorize a oposição dos embargos de 

declaração. Para Toffoli, o julgado não 

incorreu em omissão, uma vez que o STF 

decidiu, de modo fundamentado, todos 

os pontos colocados em debate. 

 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-rejeita-embargos-em-recurso-que-discute-icms-sobre-energia-e-telecom-31052022#respond
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-entenda-os-aspectos-fundamentais-13052021
https://www.jota.info/tudo-sobre/santa-catarina/page/2
https://www.jota.info/tudo-sobre/santa-catarina/page/2
https://www.jota.info/tudo-sobre/dias-toffoli
https://www.jota.info/tudo-sobre/dias-toffoli
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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O relator avaliou que também não houve 

contradição na decisão, em uma 

comparação entre os fundamentos do 

julgado e a sua conclusão, e que a 

decisão não é obscura, porque a ela não 

faltam clareza nem certeza quanto ao 

que foi decidido. 

 

“Não há que se falar em contradição, 

omissão ou obscuridade no acórdão 

embargado. Também é certo não haver 

no julgado nenhum erro material a ser 

corrigido”, disse Toffoli. 

 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 

 

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

empresas/tributario/stf-rejeita-

embargos-em-recurso-que-discute-

icms-sobre-energia-e-telecom-

31052022  
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Exemplos mundiais são 
inspiração para licitação do 
STS10 no Porto de Santos 
 
Licitação busca terminal para 
movimentação e armazenagem de 
cargas conteinerizadas no Porto de 
Santos/SP 
 
ADALBERTO VASCONCELOS 
31/05/2022 05:29Atualizado em 
31/05/2022 às 09:25 
 
comentários 

Porto de Santos (SP). Crédito: 

divulgação/Portal Governo Brasil 

 

Há, no momento, verdadeira batalha de 

narrativas em torno da licitação do 

terminal para movimentação e 

armazenagem de cargas conteinerizadas 

no Porto de Santos (STS10). Em 

linhas gerais, observa-se acentuada 

preocupação com a participação no 

certame da empresa Brasil Terminal 

Portuário S.A. (BTP), joint-

venture formada pelos operadores 

portuários Terminal Investment 

Limited (TIL) e APM Terminals – 

líderes do mercado mundial de 

movimentação de contêineres – 

controladas pelas companhias de 

navegação pertencentes aos grupos 

econômicos MSC e Maersk, 

respectivamente. 

 

O ato justificatório da licitação da área 

de arrendamento STS10[1], que avaliou 

os diversos cenários que poderiam advir 

do referido certame, estabeleceu, no 

tocante à concorrência pelo mercado, ou 

seja, em relação à competitividade do 

processo licitatório, “vedação da 

participação de consórcios entre 

empresas armadoras e suas 

correspondentes Controladoras e 

Controladas de grupos econômicos 

distintos que detenham titularidade de 

exploração de instalações portuárias 

dedicadas a movimentação e 

armazenagem de contêineres e carga 

geral nos Complexo Portuário de 

Santos”. Dessa forma, a Agência 

Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ) vetou a 

participação da BTP ou de consórcio 

formado entre MSC e Maersk, 

diretamente ou por meio de suas 

controladoras e controladas, admitida, 

contudo, a participação individual de 

ambas ou em consórcio com outras 

empresas[2]. 

 

Por sua vez, em relação à concorrência 

no mercado, consta do citado 

documento que “Maersk e MSC não 

possuem capacidade de fechamento de 

mercado a montante com efeitos no 

mercado a jusante, onde atua a BTP, 

bem como BTP não possui capacidade 

de fechamento de mercado a jusante 

com efeitos no mercado a montante, 

onde Maersk e MSC atuam.” O teor do 

Ato Justificatório revela densa análise 

das condições do mercado e, por 

conseguinte, elevado nível de 

amadurecimento institucional da 

Agência, materializado, entre outros 

aspectos, na disponibilidade de 

instrumento próprio para subsidiar as 

análises concorrenciais no setor, nos 

limites de suas atribuições, por meio do 

GUIA AIC-TP[3]. 

 

https://www.jota.info/autor/adalberto-vasconcelos
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/exemplos-mundiais-sao-inspiracao-para-licitacao-do-sts10-no-porto-de-santos-31052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/porto-de-santos
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/exemplos-mundiais-sao-inspiracao-para-licitacao-do-sts10-no-porto-de-santos-31052022#_ftn1
https://www.jota.info/tudo-sobre/antaq
https://www.jota.info/tudo-sobre/antaq
https://www.jota.info/tudo-sobre/antaq
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/exemplos-mundiais-sao-inspiracao-para-licitacao-do-sts10-no-porto-de-santos-31052022#_ftn2
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/exemplos-mundiais-sao-inspiracao-para-licitacao-do-sts10-no-porto-de-santos-31052022#_ftn3
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Com efeito, a ANTAQ demonstrou 

profundo conhecimento da dinâmica do 

mercado e da tendência mundial de 

consolidação do setor 

marítimo/portuário, intensamente 

influenciado pela dinâmica operacional 

internacional, não sendo, portanto, 

razoável importar soluções prontas de 

outros setores de infraestrutura 

nacional. 

 

A simples observação das experiências 

internacionais no setor permite 

constatar que a consolidação do 

mercado de movimentação e 

armazenagem de cargas conteinerizadas 

tem se tornado o padrão nos principais 

portos do mundo, como mostram casos 

recentes nos portos de Roterdã, 

Hamburgo e Piraeus. 

 

No primeiro, em 2020, a autoridade 

antitruste holandesa autorizou a 

aquisição do terminal da APM 

Terminals pela Hutchinson Port 

Holdings (HPH), que passou a alcançar 

cerca de 70% de market share no 

referido porto, o maior de toda a Europa 

em volume de carga movimentada. Em 

suma, a autoridade antitruste 

holandesa, após analisar o caso 

concreto, constatou ser improvável que 

a HPH conseguisse ser capaz de 

aumentar preços unilateralmente e 

continuar com a mesma demanda. 

 

Já no porto alemão, terceiro maior na 

Europa em volume de carga 

movimentada, há quatro terminais de 

contêineres, sendo que três deles 

pertencem ao grupo Hamburger Hafen 

und Logistik AG (HHLA). Por sua vez, o 

porto grego Piraeus possui apenas um 

explorador do mercado de contêiner: a 

empresa chinesa COSCO. 

 

Nesse sentido, a ANTAQ demonstra 

estar alinhada à tendência mundial, 

revelando, ainda, ter capacidade 

regulatória e fiscalizadora para atuar, 

nos limites de suas atribuições, na 

repressão a práticas anticoncorrenciais 

que venham a ser eventualmente 

perpetradas por ocasião da regular 

execução contratual. 

 

A alteração das regras de limitação à 

participação submetidas à audiência 

pública, impedindo os grupos MSC e 

Maersk de participarem 

individualmente, apenas prejudicaria a 

competitividade do certame, com ampla 

repercussão negativa sobre os ganhos de 

eficiência que poderão advir de uma 

ampla e irrestrita competição pelo 

mercado. 

 
[1] Nota Técnica n.º 216/2021/CGMP-

SNPTA/DNOP/SNPTA 

 
[2] Texto constante da minuta de edital 

submetida à audiência pública 

 
[3] Mesmo quando considerada a minuta 

do texto 

 

ADALBERTO VASCONCELOS – 

CEO da ASV Infra Partners – 

Consultoria em Infraestrutura 
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Brasil 

Otimismo com PIB cresce, 
mas não chega até o 2º 
semestre 
 
Expectativa é de alta maior agora, mas 
desaceleração no fim de 2022 
 
Por Anaïs Fernandes e Marta 
Watanabe — De São Paulo 
30/05/2022 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Economistas se surpreenderam com os 

dados da economia brasileira, 

sobretudo, em março, elevaram suas 

projeções para o Produto Interno 

Bruto (PIB) no primeiro trimestre 

deste ano e abriram espaço para uma 

visão mais positiva da atividade tanto 

nos três meses seguintes quanto em 

2022. O ano, no entanto, deve ter duas 

configurações opostas, com 

um desempenho mais forte da economia 

no primeiro semestre e uma provável 

recessão técnica (dois trimestres 

seguidos de queda do PIB na margem) 

na segunda metade. 

O PIB deve ter crescido 1% no primeiro 

trimestre de 2022, ante o quarto 

trimestre de 2021, feito o ajuste sazonal, 

de acordo com a mediana das projeções 

de 82 instituições financeiras e 

consultorias ouvidas pelo Valor. Quase 

metade dos respondentes aposta em 

altas até maiores, com a máxima 

chegando a 2,6%, para uma mínima de 

0,1%. Apenas duas casas esperam queda 

na margem. Na comparação com o 

mesmo período de 2021, a mediana das 

projeções de 76 instituições indica alta 

de 1,7% de janeiro a março deste ano. 

 

As previsões para o PIB em 2022 

andaram bastante e em pouco tempo. 

Desde a última coleta do Valor, com 72 

casas e publicada em 12 de maio, a 

mediana passou de 0,8% para 1,4% 

agora, com 96 estimativas. As projeções 

variam de zero a 2%. A pesquisa Focus, 

do Banco Central, que serve de bússola 

para o mercado e a autoridade 

monetária, costuma ter entre 80 e 100 

respondentes, mas não é publicada 

desde 29 de abril por causa da greve de 

servidores. 

 

A alta do PIB no primeiro trimestre deve 

ser puxada, do lado da oferta, pelos 

serviços, que, segundo a mediana, 

subiram 1% ante o quarto trimestre de 

2021 (3,3% em relação ao primeiro 

trimestre do ano passado). “Os 

transportes devem puxar, o que tem a 

ver com a volta da mobilidade e um 

impulso do comércio eletrônico aos 

correios. E tem um destaque grande 

para os ‘outros serviços’, que incluem 

aqueles prestados às famílias e que 

passaram por certa euforia após a onda 

da ômicron”, afirma Tiago Negreira, 

sócio e economista da Macro Capital. 
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Mesmo o comércio - que é parte dos 

serviços nas Contas Nacionais - deve 

oferecer uma contribuição positiva para 

o trimestre em relação ao fim de 2021, 

diz ele. “A queda do desemprego parece 

estar contribuindo, com recuperação da 

massa salarial, além dos próprios 

programas de auxílio do governo, 

liberação do FGTS, mas isso deve ser 

algo mais para o segundo trimestre.” 

 

A recuperação dos serviços, ainda que 

tenha sido um pouco retardada pela 

ômicron, no entanto, já estava no radar, 

de modo que, para Pedro Ramos, 

economista-chefe do Sicredi, houve 

surpresas também em outros 

segmentos. “A indústria tinha mostrado 

fraqueza nos trimestres anteriores e 

houve um momento em que se achou 

que o agro poderia fraquejar, por causa 

das quebras de safra, mas ainda 

devemos ver crescimentos na margem e 

podemos ter safra recorde no ano”, diz. 

 

A pesquisa do Valor indica uma alta de 

0,4% da indústria e de 1% da 

agropecuária no primeiro trimestre, na 

comparação com os três meses 

imediatamente anteriores. Em relação 

ao primeiro trimestre de 2021, porém, 

elas cairiam 1% e 3%, pela ordem. 

 

Pelo lado da demanda, em linha com a 

expansão dos serviços e um comércio 

também mais resiliente, a contribuição 

positiva para o PIB de janeiro a março 

deve vir do consumo das famílias. A 

expectativa mediana é de crescimento de 

1% na margem e de 2,5% em relação a 

igual período de 2021. 

 

Já a Formação Bruta de Capital Fixo 

(FBCF), medida para os investimentos, 

deve ficar estagnada no primeiro 

trimestre, o que, segundo economistas, 

não é necessariamente algo ruim. “Subiu 

17% em 2021, estava em patamar muito 

alto. Se você pensar que esse 

investimento foi conquistado à base de 

juro a 2% e muita transferência para a 

economia, poderíamos imaginar que, 

quando a Selic chegasse ao patamar que 

a gente projeta, isso deveria ir caindo”, 

diz Ramos. 

 

O PIB do primeiro trimestre será muito 

importante para o crescimento do ano, 

segundo Luana Miranda, economista da 

GAP Asset. A partir dos dados do quarto 

trimestre de 2021, a “herança 

estatística” para 2022 era de 0,3 ponto 

percentual. Com a consolidação do 

primeiro trimestre, para o qual a GAP 

espera alta de 1,3%, a “herança” subiria 

para 1,9 ponto, segundo Miranda. 

 

“Não temos projeção de alta de 1,9% do 

PIB neste ano porque esperamos queda 

no segundo semestre em razão dos 

impactos defasados da política 

monetária”, diz ela, prevendo um 

crescimento de 1,5% da atividade 

brasileira em 2022. 

 

Miranda lembra que, após o resultado 

acima do esperado no primeiro 

trimestre do ano passado, houve uma 

onda de otimismo que levou para o alto 

as estimativas de PIB para 2021. É 

preciso tomar cuidado com isso, diz ela. 

“Creio que o primeiro semestre está 

dado e será bom. A dúvida é qual vai ser 

o impacto no segundo semestre.” 

 

Dados antecedentes mostram os 

serviços prestados às famílias ainda em 

destaque em abril, diz Miranda. Para o 

PIB do segundo trimestre de 2022, a 

expectativa mediana dos economistas é 

de desaceleração, mas haveria alta de 

0,4%, ante o primeiro trimestre. 

 

“O carregamento estatístico do primeiro 

trimestre para o segundo é positivo, mas 

os fatores de crescimento já começam a 
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ficar mais limitados”, diz Negreira, da 

Macro Capital. A gestora, que projeta 

1,9% para o PIB de 2022, espera, assim 

como boa parte dos economistas, 

contrações no terceiro e no quarto 

trimestre do ano. 

 

Além do aperto monetário, o 

esgotamento do processo de reabertura 

dos serviços e as incertezas em torno do 

processo eleitoral devem pesar. Um 

questionamento também é se o mercado 

de trabalho vai continuar resiliente, 

dada a piora nas condições financeiras, 

observa Miranda. Em algum momento, 

diz ela, isso pega nas empresas. 

 

A Tendências Consultoria, que tem 

estimativa de PIB para 2022 mais 

modesta, de 0,6%, destaca o papel da 

inflação, sistematicamente revista para 

cima, na perspectiva de trimestres mais 

fracos à frente. O cenário internacional 

também não ajuda muito, aponta o 

economista Thiago Xavier. Apesar de 

trazer alta de commodities, ele tem sido, 

diz, palco de revisões de crescimento 

para baixo, de inflação para cima, com 

aperto monetário. “O mundo, do ponto 

de vista do crescimento, tem sido fator 

de frustração e limitador do PIB 

brasileiro.” 

 

Tudo isso deixa um sentimento pior para 

o PIB de 2023. A mediana das projeções 

sinaliza alta 0,7%, com 16 casas 

prevendo estagnação ou queda. “Temos 

0,4% de alta para o segundo trimestre de 

2022 e depois praticamente três 

trimestres [até o início de 2023] com 

estabilidade ou variação negativa do PIB 

”, diz Ramos, do Sicredi. 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/30/otimismo-com-pib-nao-
chega-ate-o-2o-semestre.ghtml  
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Finanças 

Inflação surpreende e 
mercado cogita Selic ainda 
mais alta 
 
Aumenta quantidade de instituições 
que esperam elevação de juros adicional 
na reunião de agosto 
 
Por Victor Rezende e Gabriel Roca — 
De São Paulo 
30/05/2022 05h02  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Rocha, da JGP: risco de BC parar ciclo e 

expectativas de inflação piorarem — 

Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

O cenário inflacionário já 

demandava cautela e indicava 

um desafio elevado para o Banco 

Central à frente. As preocupações dos 

participantes do mercado, porém, têm 

aumentado, na medida em que 

a inflação acende sinais vermelhos, 

com caráter ainda mais persistente, ao 

mesmo tempo em que a autoridade 

monetária tem dado sinais de que o 

fim do ciclo de aperto está próximo. 

 

A deterioração do cenário continuo

u a se materializar 

nas projeções do mercado: a 

escalada das expectativas de inflação 

teve continuidade e um aumento 

da Selic além de junho entrou com 

força no debate. 

 

Entre os dias 24 e 27 de maio, 

o Valor consultou 101 instituições 

financeiras e consultorias quanto às 

projeções de inflação e de taxa básica de 

juros neste ano e em 2023. Desde a 

última coleta, publicada em 12 de maio, 

a mediana de expectativas para o IPCA 

passou de 8,35% para 8,9% neste ano e 

de 4,2% para 4,5% em 2023. Em relação 

à Selic, a mediana de estimativas se 

manteve em 13,25% no fim deste ano, 

mas aumentou de 9,5% para 9,63% no 

fim de 2023. A média aritmética simples 

de projeções para a Selic no fim deste 

ano também subiu, de 13,39% para 

13,48%. 

 

Com o juro básico em 12,75%, o BC 

contratou uma nova alta na Selic na 

reunião de junho, ao mesmo tempo em 

que tem dado sinais cada vez mais claros 

de que deseja encerrar o ciclo de aperto 

monetário iniciado em março de 2021. 

Apesar disso, a autoridade monetária 

passou a adotar uma estratégia mais 

dependente de dados. 

 

 
Parte do mercado tem migrado para um 

cenário de uma elevação em agosto. 

Duas semanas atrás, 25% das 
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estimativas indicavam elevação nos 

juros em agosto. Na pesquisa atual, esse 

cenário já é defendido por cerca de 36% 

das casas. 

 

“Há o desejo de parar, mas temos uma 

inflação ainda muito ruim. Em todos os 

meses, o IPCA-15 e o fechado vêm 

surpreendendo negativamente”, diz o 

economista-chefe da JGP, Fernando 

Rocha. Ele supõe que o BC tentará 

encerrar o ciclo, mas sem sucesso. 

Assim, a gestora projeta a Selic em 

14,25% no fim do ciclo. 

 

“Eu vejo o risco de o BC parar e as 

expectativas de inflação piorarem ainda 

mais. Se a inflação corrente estivesse um 

pouco melhor, dando sinais de 

arrefecimento, acredito que ele teria 

mais conforto, mas está piorando e se 

espalhando”, observa Rocha. A JGP, 

inclusive, é uma das casas cujo cenário 

se mostra ainda mais complexo para 

uma desinflação em 2023, ao projetar o 

IPCA do próximo ano em 5,6%. 

 

A leitura de maio do IPCA-15 assustou o 

mercado em relação à dinâmica de 

preços. A aceleração dos núcleos ligou o 

alerta entre economistas quanto a 

cenários de uma inflação ainda mais 

persistente à frente. 

 

“O IPCA-15 veio, realmente, com uma 

qualidade muito ruim, mas muito ruim 

mesmo. O BC, de fato, já elevou muito os 

juros, mas temos medo de que ele acabe 

parando o ciclo com uma situação 

inflacionária dessa natureza. Isso 

poderia desancorar ainda mais as 

expectativas”, aponta o economista-

chefe da Truxt Investimentos, Arthur 

Carvalho, cuja projeção aponta a Selic a 

13,75%. 
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Ele defende que, para o BC, é melhor 

continuar a subir os juros agora para não 

correr o risco de ter de aumentar a Selic 

ainda mais no futuro devido à chance de 

desancoragem adicional das 

expectativas. 

 

Carvalho nota que houve uma mudança 

na estratégia do BC, que passou a ficar 

mais dependente de dados. “Antes, o BC 

era muito explícito e, agora, não está 

sendo mais para tentar ver se, com o 

tempo passando, ele consegue alguma 

evidência de que a política monetária 

está funcionando. Assim, o melhor, 

neste momento, é desacelerar para 

ganhar tempo”, defende. 

 

O economista-chefe para Brasil do BTG 

Pactual, Claudio Ferraz, também se 

mostra atento à surpresa desfavorável 

do IPCA-15. “Uma inflação altamente 

disseminada, com núcleos muito altos, é 

o tipo de composição que leva você a 

reavaliar o cenário de curto e médio 

prazo, impactando projeções mais 

longas”, observa o profissional. 

 

A perspectiva de que o ciclo de elevação 

da Selic termine com a taxa em 13,25%, 

assim, ganhou contornos menos claros, 

na visão do economista. “Apesar de 

esperarmos uma alta de 0,5 ponto agora 

em junho, os riscos são para cima. Eles 

têm crescido no sentido de que talvez 

tenhamos mais um movimento de alta 

em agosto”, diz. 

 

Ferraz, porém, afirma que sinais mais 

claros de desaceleração econômica 

poderiam evitar que o BC estendesse o 

aperto monetário para o segundo 

semestre. “O debate pode crescer se os 

dados de atividade em junho e em julho 

começarem a mostrar um 

enfraquecimento mais acentuado. Ainda 

há um período longo para o BC 

acompanhar os indicadores econômicos, 

mas, nesse sentido, a bola está com os 

dados.” 

 

Ao menos no curto prazo, a atividade 

econômica tem mostrado resiliência, 

apesar do aperto das condições 

monetárias e financeiras observado 

desde o fim do ano passado. “Caso a 

demanda se prove mais resiliente que o 

esperado, o trabalho do BC ficará mais 

difícil. No entanto, acreditamos que, 

devido à defasagem da ação da política 

monetária, de cerca de nove meses, a 

maior parte do efeito do aperto do juro 

real será observada no segundo 

semestre”, afirma a economista-chefe da 

BNP Paribas Asset Management, 

Andressa Castro. 

 

Assim, para ela, não é possível tirar 

conclusões precipitadas sobre a ação da 

política monetária com base nas 

surpresas positivas dos últimos meses 

na atividade. “Nesse sentido, os 

principais indicadores a se monitorar 

serão o ritmo de consumo do excesso de 

poupança, que tem contribuído para a 

resiliência da demanda, e o desempenho 

dos setores mais sensíveis ao crédito, 

como a construção e o consumo 

discricionário”, enfatiza. 

 

A economista, porém, observa que a 

distância entre as expectativas de 

inflação de 2023 e a meta, caso continue 

a aumentar, pode gerar pressões 

adicionais sobre o BC. “Segundo nossos 

modelos, se as expectativas avançarem 

acima de 5%, movimento que já está 

começando a ocorrer, seria necessário 

um aperto maior da Selic, adentrando o 

segundo semestre, para evitar uma 

desancoragem ainda maior”, defende. 

Assim, para Castro, esse cenário 

aumentaria as chances de o juro básico 

se aproximar de 14% - o que não está no 

cenário-base da BNP Paribas Asset no 

momento. 
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De fato, a desancoragem das 

expectativas tem se mostrado ainda 

mais acentuada. De 99 estimativas 

coletadas na pesquisa do Valor para o 

IPCA de 2023, 24 já indicam que a 

inflação terminará o próximo ano acima 

do teto da meta. 

 

“Não há mais discussão sobre os perigos 

do espalhamento da inflação. Isso já é 

um fato", diz o economista-chefe do 

Bradesco BBI, Dalton Gardimam. Ele 

aponta que, em sua estimativa de 8,5% 

para o IPCA de 2022, algum efeito de 

redução do ICMS em combustíveis e 

energia elétrica já é considerado. 

 

Contudo, há uma perspectiva de 

desinflação importante no ano que vem, 

diante da perspectiva de que as 

economias globais - e o Brasil, inclusive 

- irão perder tração em 2023. “O grande 

tema e o maior desafio do ano de 2022 é 

a inflação. Acredito que esse tema 

passará a ser o crescimento em 2023”, 

afirma Gardimam. Ele, assim, projeta 

estagnação da economia no próximo ano 

e a inflação em 4,5%. (Colaboraram 

Anaïs Fernandes e Marta 

Watanabe) 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/05/30/inflacao-surpreende-e-
mercado-cogita-selic-ainda-mais-
alta.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/30/inflacao-surpreende-e-mercado-cogita-selic-ainda-mais-alta.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/30/inflacao-surpreende-e-mercado-cogita-selic-ainda-mais-alta.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/30/inflacao-surpreende-e-mercado-cogita-selic-ainda-mais-alta.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/30/inflacao-surpreende-e-mercado-cogita-selic-ainda-mais-alta.ghtml
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Finanças 

Petróleo avança com medidas 
na China e atenção à reunião 
da União Europeia 
 
Investidores acompanham o debate na 
Europa sobre proibir importações de 
petróleo russo 
 
Por Olívia Bulla, Valor, com agências 
internacionais — São Paulo 
30/05/2022 08h14  Atualizado há 3 
horas 

 
Os preços do petróleo são negociados 

em alta nesta segunda-feira, em meio às 

esperanças de aumento da demanda por 

causa do afrouxamento das restrições 

relacionadas à pandemia de covid-19 em 

Xangai. Também em foco está uma 

reunião da União Europeia (UE), que 

busca resolver o impasse sobre a 

proposta para proibir as importações de 

petróleo russo. 

 

Às 8h12, o WTI com entrega para julho 

subia 0,64%, para US$ 115,81. O 

vencimento do Bret para o mesmo mês 

tinha elevação de 0,58%, para US$ 

120,12. 

 

A capital financeira chinesa confirmou 

que as empresas da região poderão 

retomar a produção a partir de 1º de 

junho e também anunciou incentivos 

fiscais e subsídios para ajudar as 

empresas a se recuperarem da 

paralisação de cerca de dois meses. 

 

Em Pequim, alguns shoppings foram 

reabertos e a maior parte do transporte 

público foi retomada, enquanto Hong 

Kong irá facilitar alguns requisitos de 

teste para a covid-19 de viajantes que 

chegam ao território, dando um passo 

para aliviar as restrições sobre as 

viagens internacionais. As medidas de 

alívio ocorrem após a China registrar no 

domingo o menor número de infecções 

por coronavírus desde o início de março. 

 

Já no velho continente, a Hungria 

continua opondo-se ao plano da UE de 

embargo contra a Rússia, mesmo com a 

perspectiva de concessões que lhe 

permitiriam continuar importando 

petróleo russo pelo oleoduto Druzhba. 

 

 
— Foto: C Morrison/Pixabay 

 

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

ia/2022/05/30/petroleo-avanca-com-

medidas-na-china-e-atencao-a-reuniao-

da-uniao-europeia.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/30/petroleo-avanca-com-medidas-na-china-e-atencao-a-reuniao-da-uniao-europeia.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/30/petroleo-avanca-com-medidas-na-china-e-atencao-a-reuniao-da-uniao-europeia.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/30/petroleo-avanca-com-medidas-na-china-e-atencao-a-reuniao-da-uniao-europeia.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/30/petroleo-avanca-com-medidas-na-china-e-atencao-a-reuniao-da-uniao-europeia.ghtml
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Empresas 

Transportadoras marítimas 
agora têm muitos 
contêineres, mas nenhum 
lugar para movê-las 
 
Consultores de navios estimam que 
cerca de 12% dos navios de contêineres 
do mundo não conseguem atracar nos 
portos já bastante congestionados e a 
situação perdura por semanas 
 
Por Dow Jones — Nova York 
30/05/2022 10h50  Atualizado há uma 
hora 

 
As operadoras de navios estão 

tentando adicionar milhões de 

novos contêineres para lidar com uma 

severa crise de capacidade, mas as caixas 

estão presas nos navios e nos portos à 

medida que o transporte entra em seu 

período mais movimentado. 

 

A alta temporada de remessas 

geralmente começa no final de junho, 

quando os importadores começam a 

encomendar produtos para as 

temporadas de volta às aulas após as 

férias no Hemisfério Norte. Este ano, os 

pedidos saíram em meados de maio, 

quando as empresas tentaram evitar a 

escassez de produtos que as 

atormentaram no ano passado. O início 

antecipado aumentou os desafios de 

desobstruir a cadeia de suprimentos. 

 

“Os importadores agora estão trazendo 

carga por precaução, não apenas a 

tempo, e isso resulta em mais 

contêineres no porto”, disse Gene 

Seroka, diretor executivo do Porto de 

Los Angeles. “Eles continuarão 

apertados até o início do ano que vem se 

não aumentarmos a velocidade para 

tirá-los dos navios e do porto.” 

 

Seroka disse que o número de 

contêineres está aumentando 

gradualmente e que o porto terá que 

lidar substancialmente com mais carga, 

já que Xangai, o maior porto do mundo, 

está abrindo após um fechamento de 

dois meses em toda a cidade para 

combater um surto de covid-19. 

 

Consultores de navios estimam 

que cerca de 12% dos navios de 

contêineres do mundo não 

conseguem atracar nos portos já 

bastante congestionados e a 

situação perdura por semanas. 

Além disso, o transporte terrestre 

— especialmente nos Estados 

Unidos — ainda é prejudicado pela 

falta de trens, motoristas de 

caminhão e espaço limitado de 

armazenamento. 

 

Operadores de navios dizem que, no 

início de 2022, havia cerca de 50,5 

milhões de contêineres disponíveis, 8 

milhões a mais do que antes da 

pandemia. O aumento ocorreu devido à 

crescente demanda por importações 

asiáticas por grandes varejistas 

americanos 

como Walmart e Amazon, que 

coletivamente representam mais de um 

quarto de todas as importações de 

contêineres nos Estados Unidos. 

 

Normalmente, leva em média 45 dias 

para que os produtos sejam embarcados 

da China para os Estados Unidos. Agora 

são mais de 100 dias, segundo 

executivos. “Nos portos de exportação, 

os navios de Xangai esperam mais 

tempo para serem carregados, e nos 

portos de importação, como Los 

Angeles, ficam presos porque não há 

espaço nos depósitos de contêineres”, 
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disse Lars Jensen, diretor-presidente da 

consultoria Vespucci Maritime, com 

sede na Dinamarca. 

 

Com os emaranhados da cadeia de 

suprimentos desacelerando o 

movimento de mercadorias, as 

transportadoras estão facilitando a 

adição de contêineres. A Hapag-Lloyd 

adicionou 50 mil unidades em seus 

navios no segundo trimestre deste ano. 

 

Um representante da gigante 

dinamarquesa de transporte e 

logística A.P. Moller-Maersk disse 

que a escassez global de contêineres 

parece ter acabado, com um número 

recorde de caixas vazias esperando para 

serem carregadas nos portos asiáticos, 

uma reversão completa do ano passado, 

quando levou meses para milhares de 

contêineres vazios nos portos ocidentais 

para voltar para a Ásia. 

 

 
Operadores de navios dizem que, no 

início de 2022, havia cerca de 50,5 

milhões de contêineres disponíveis, 8 

milhões a mais do que antes da 

pandemia — Foto: Pixabay 

  
 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/30/transportadoras-
martimas-agora-tm-muitos-contineres-
mas-nenhum-lugar-para-mov-las.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/30/transportadoras-martimas-agora-tm-muitos-contineres-mas-nenhum-lugar-para-mov-las.ghtml
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/30/transportadoras-martimas-agora-tm-muitos-contineres-mas-nenhum-lugar-para-mov-las.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/30/transportadoras-martimas-agora-tm-muitos-contineres-mas-nenhum-lugar-para-mov-las.ghtml
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Legislação 

Supremo garante acesso a 
provas por executivos 
julgados pelo TCU 
 
É a primeira vez que a Corte analisa 
defesa em processos de dano ao erário 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
30/05/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Advogada Joana Siqueira: decisão do 

ministro Gilmar Mendes tem potencial 

de influir em outros casos — Foto: 

Divulgação 

 

Empresas e executivos que estão 

sendo julgados pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), 

por danos ao erário, conseguiram um 

importante precedente no Supremo 

Tribunal Federal (STF). O 

ministro Gilmar Mendes, em recente 

decisão liminar, entendeu que réus 

devem ter amplo acesso a 

supostas provas apresentadas contra 

eles para poderem 

se defender em processos administr

ativos chamados de “tomadas de 

contas especiais” - que apuram 

prejuízos à administração 

pública para se exigir a 

respectiva devolução dos valores. 

 

De acordo com advogados, é a primeira 

vez que o Supremo aplica nesse tipo de 

procedimento os direitos e garantias 

previstos para o processo penal. A 

liminar, concedida 

em mandado de segurança, beneficia 

um diretor de uma empreiteira. 

 

Junto com outras três dezenas de 

pessoas físicas e jurídicas, o diretor é 

acusado de fraude à licitação e 

superfaturamento na construção 

da Usina de Angra 3, no Rio de 

Janeiro. Fatos que, segundo o TCU, 

teriam gerado prejuízo de quase R$ 183 

milhões aos cofres públicos. 

 

Ainda não há, no caso, decisão de mérito 

proferida pelo Tribunal de Contas da 

União. O relator é o ministro Bruno 

Dantas. 

 

A discussão surgiu porque, segundo o 

processo, o TCU teria fundamentado as 

acusações contra o executivo com base 

na versão pública, resumida, de acordos 

de leniência firmados pela Camargo 

Corrêa, Andrade 

Gutierrez e Odebrecht no Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade). 

 

A versão pública dos acordos, alegou a 

defesa do diretor, contém tarjas, siglas e 

trechos inelegíveis, além de não incluir 

os documentos que embasam os fatos 

narrados, como registros de ligações e e-

mails trocados. 

 

O Tribunal de Contas da União negou o 

acesso à integra desses acordos. Ao STF 

argumentou que não haveria prejuízo à 

ampla defesa e ao contraditório porque 

as “versões públicas dos históricos de 

conduta são suficientes para a total 

compreensão e eventual impugnação 

das imputações e dos elementos 

probatórios que as respaldam”. Alegou 
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ainda que o acusado já teve, via Cade, 

acesso às versões integrais dos acordos. 

Na liminar, o ministro Gilmar Mendes, 

porém, exigiu que o TCU junte ao 

processo administrativo a íntegra dos 

acordos firmados pelas construtoras, 

além dos documentos neles referidos. 

Desde que, diz o ministro, tenham 

relação com a conduta imputada ao 

executivo e que não digam respeito a 

investigações em andamento (mandado 

de segurança nº 38.540). Segundo 

Mendes, o TCU não poderia impor um 

filtro dos elementos de prova ao 

acusado. 

 

“A circunstância de a equipe técnica do 

TCU ter utilizado apenas a versão 

pública dos históricos de conduta 

disponibilizada pelo Cade, como 

argumentado nas informações, não a 

exime de franquear o acesso dos 

imputados a todos os documentos 

correspondentes - quando estes tenham 

servido para respaldar a imputação e 

não haja investigação em curso”, afirma 

o ministro na decisão individual 

(monocrática). Caso contrário, 

acrescenta Mendes, “o impetrante estará 

vinculado à dupla filtragem das 

autoridades estatais: do TCU e do Cade”. 

 

De acordo com Joana Siqueira e 

Frederico Martins, sócios do escritório 

Madruga BTW Advogados, banca que 

representou o executivo, a decisão tem 

potencial de influir em outros casos. 

“Pode impactar o fluxo de instrução de 

processos administrativos e atingir, 

inclusive, aqueles já encerrados que 

tenham se valido de versões públicas de 

históricos de condutas em seus 

julgamentos”, diz Joana. 

 

Frederico Martins acrescenta que a 

juntada parcial de elementos de prova 

viola o direito das pessoas de 

influenciarem o convencimento do 

julgador. “Porque o Estado não terá 

formalmente conhecimento de todos os 

fatos e estará impossibilitado de 

ponderar os argumentos da defesa nele 

baseados”, afirma. 

 

Para Juliana Daniel, sócia da área de 

concorrência e regulação do escritório 

Lefosse Advogados, a decisão do 

ministro inova ao transpor princípios do 

direito penal e das colaborações 

premiadas à tomada de contas. 

 

“A pessoa precisa ter acesso às 

informações de forma ampla se tem uma 

imputação de ato ilícito contra si, 

independentemente da natureza do 

processo. E deve ter acesso não só à 

íntegra dos acordos, mas também aos 

documentos que suportam a 

colaboração”, diz a advogada. 

 

O Tribunal de Contas da União informa, 

em nota ao enviada Valor, que foi 

notificado e está tomando providências 

internas para atender à determinação do 

ministro Gilmar Mendes. 

 

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

cia/2022/05/30/supremo-garante-

acesso-a-provas-por-executivos-

julgados-pelo-tcu.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Corte de imposto não tem 
impacto nos preços, e 
produtos sobem mais que 
inflação 
 
Etanol, café, margarina, queijo, 
macarrão, açúcar e óleo de soja tiveram 
a alíquota de importação zerada, mas 
não teve efeito de aumentar a oferta 
interna para conter preços 
 
Por Eliane Oliveira — Brasília 
30/05/2022 04h30  Atualizado há 4 
horas 

 

 
Vista aérea do Porto do Rio de Janeiro — 

Foto: Infoglobo/Brenno Carvalho 

 

O corte do Imposto de 

Importação do etanol, café, 

margarina, queijo, macarrão, açúcar e 

óleo de soja promovido pelo governo em 

22 de março, para tentar conter os 

preços internos, não teve efeito na 

inflação. Os produtos continuam 

subindo acima da média. O Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

medido pelo IBGE, foi de 1,06% em 

abril, enquanto o óleo de soja subiu 

8,24%, o macarrão, 3,47%, o queijo, 

2,95%, e o etanol, 8,44%. 

 

As medidas — no início de maio houve 

nova rodada de reduções — são uma 

tentativa de controlar uma inflação 

persistente em ano eleitoral, no qual o 

presidente Jair Bolsonaro busca o 

segundo mandato. Uma pesquisa do 

Datafolha divulgada ontem mostra que, 

para a maioria dos brasileiros (53%), 

a economia terá muita influência 

nas eleições. 

 

Segundo especialistas ouvidos pelo 

GLOBO, o impacto é nulo. Em uma 

conjuntura de dólar valorizado frente ao 

real, custos elevados do frete, preços dos 

combustíveis nas alturas e falta de 

alimentos disponíveis pelo mundo, as 

importações não cresceram a ponto de 

afetar o preço interno. 

 

— Qualquer redução tarifária tem 

impacto zero neste momento de preços 

elevados — afirma o presidente da 

Associação Brasileira de Comércio 

Exterior (AEB), José Augusto de Castro. 

 

Em 12 meses, o IPCA já está em 12,13%, 

mas a pressão maior vem de alimentos e 

combustíveis. Alimentação no domicílio 

ficou 16,12% mais cara nos últimos 12 

meses e os combustíveis, 33,24%. 

 

 
infográfico de importação e preços de 

alimentos — Foto: Editoria de arte 

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/ipca-ja-sobe-429-desde-inicio-do-ano-acima-da-meta-de-inflacao-de-2022-25505597
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/ipca-ja-sobe-429-desde-inicio-do-ano-acima-da-meta-de-inflacao-de-2022-25505597
https://oglobo.globo.com/politica/eleicoes-2022/noticia/2022/05/economia-sera-determinante-para-definir-voto-da-maioria-dos-brasileiros-diz-datafolha.ghtml
https://oglobo.globo.com/politica/eleicoes-2022/noticia/2022/05/economia-sera-determinante-para-definir-voto-da-maioria-dos-brasileiros-diz-datafolha.ghtml


15 

 

 

As importações não tiveram crescimento 

significativo para baixar os preços 

domésticos. Em alguns casos, mesmo 

com o imposto zero, houve queda tanto 

na quantidade quanto no valor em 

dólares, em relação a abril de 2021. Em 

volume, houve reduções para açúcar 

(49,5%), óleo de soja (52,8%) e etanol 

(77,3%). 

 

A participação da importação no 

consumo interno é pequena, em torno de 

2%, um volume que não consegue mexer 

muito com os preços. 

 

Houve aumento nas compras de queijos 

no exterior de 24,2%, e as de macarrão 

subiram 35,7%. Em abril do ano 

passado, não havia registro de 

importação de margarina. No mesmo 

mês de 2022, o volume que entrou no 

Brasil foi de cerca de 98 mil toneladas. 

 

Este mês, os queijos saíram da lista para 

dar espaço a outros itens. O Ministério 

da Economia anunciou novas 

reduções das alíquotas de 

importação de vários alimentos da 

cesta básica: carnes de boi e de frango, 

trigo, farinha de trigo, milho em grão, 

bolachas e biscoitos. As tarifas ficarão 

zeradas até o fim deste ano. 

 

Um técnico da área econômica admitiu 

que essas medidas não revertem a 

inflação. O objetivo é desestimular 

novos aumentos de preços no país ou 

reajustes abusivos. O Imposto de 

Importação menor estimularia o 

ingresso de importados. 

 

Além de zerar o imposto para mais itens, 

a área econômica fez uma segunda 

rodada de redução de 10% da Tarifa 

Externa Comum (TEC), para países 

que não fazem parte do Mercosul. 

 

Nesse caso específico, além de tentar 

baratear os bens consumidos no país, o 

governo justificou a medida como mais 

um passo em direção à média 

internacional, especialmente das nações 

da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

na qual o Brasil quer entrar. 

 

As duas reduções da TEC, ambas de 

10%, atingem 87% das alíquotas de 

importação. Estimativas da Secretaria 

de Comércio Exterior apontam que, até 

2040, esse corte vai gerar R$ 533,1 

bilhões no Produto Interno Bruto (PIB), 

R$ 376,8 bilhões em investimentos, R$ 

758,4 bilhões em aumento das 

importações e R$ 676,1 bilhões de 

acréscimo nas exportações. 

 

A redução da TEC vale até 31 de 

dezembro de 2023, porque a medida é 

unilateral, embora tenha recebido aval 

dos sócios de Argentina, Paraguai e 

Uruguai. O Brasil, porém, tentará tornar 

as novas alíquotas permanentes. 

 

‘Enxugando gelo’ 
 
Fatores externos, como a guerra na 

Ucrânia, dificultam o combate à 

inflação. O Comitê de Política Monetária 

(Copom) vem subindo as taxas de 

juros para conter os preços, mas os 

reflexos devem aparecer no ano que 

vem. 

 

— O governo está enxugando gelo — diz 

Alex Agostini, economista-chefe da 

Austin Rating. 

 

Ele reconhece que o governo tem feito o 

que está ao seu alcance para tentar 

amenizar o aumento da inflação no bolso 

do brasileiro. Mas avalia que o efeito é o 

contrário do esperado: 

 

— Se não houver medidas focadas no 

investimento de longo prazo, no retorno 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/representantes-de-empresas-dizem-que-cortes-de-imposto-de-importacao-nao-terao-efeito-contra-inflacao-25506746
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/representantes-de-empresas-dizem-que-cortes-de-imposto-de-importacao-nao-terao-efeito-contra-inflacao-25506746
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/representantes-de-empresas-dizem-que-cortes-de-imposto-de-importacao-nao-terao-efeito-contra-inflacao-25506746
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/governo-anuncia-nova-reducao-de-10percent-da-tarifa-externa-comum-do-mercosul.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/governo-anuncia-nova-reducao-de-10percent-da-tarifa-externa-comum-do-mercosul.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bc-eleva-juros-pela-10-vez-seguida-selic-atinge-1275-maior-patamar-desde-fevereiro-de-2017-1-25500403
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bc-eleva-juros-pela-10-vez-seguida-selic-atinge-1275-maior-patamar-desde-fevereiro-de-2017-1-25500403
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de ganho de produtividade, vamos 

continuar com essa gangorra de juros e 

inflação por muito tempo. 

 

Para o economista, não dá para reduzir a 

inflação rebaixando tarifa e concedendo 

subsídios para baratear combustíveis, 

por exemplo. Ele avalia que essas 

medidas significam abrir mão de 

receitas e podem gerar mais problemas. 

 

O ex-secretário de Comércio Exterior 

Welber Barral, sócio da consultoria 

BMJ, diz que os dados de importação 

não retornaram aos níveis de 2019 e 

refletem que não houve recuperação 

industrial. Segundo ele, no caso da TEC, 

o corte é menor do que a variação 

cambial: 

 

— A variação cambial assusta os 

importadores, que não têm 

previsibilidade. 

 

Istvan Kasznar, professor da Escola 

Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fudação Getulio Vargas 

(FGV), lembra que, além da conjuntura 

internacional, o aquecimento 

global já afeta os preços dos alimentos 

de forma visível: 

 

— As temperaturas estão aumentando, e 

tivemos um período de oito meses de 

seca, quase nove. Mesmo que as chuvas 

tenham retornado ao longo dos últimos 

três meses, não foi o suficiente para 

otimizar a produção agrícola. 

 

A Associação Brasileira das Indústrias 

de Óleos Vegetais (Abiove) afirma 

compreender o objetivo do governo e diz 

que continua empenhando “seus 

melhores esforços” para garantir o 

abastecimento dos mercados doméstico 

e internacional. Mas ressalta que, “até o 

momento, não houve efeito para o setor 

no que diz respeito às importações.” 

 

‘Incentivo’, diz secretário 
 
Celírio Inácio, dirigente da Associação 

Brasileira da Indústria de Café (Abic), 

considera que a ação do governo foi 

“desnecessária, indicando, inclusive, 

falta de conhecimento na dinâmica do 

preço do café torrado e moído.” Ele 

reclama que o governo reduziu a tarifa 

sem uma discussão ampla com o setor. 

 

Em nota, o Ministério da Economia 

afirmou que não “é esperada 

necessariamente uma queda do preço ao 

consumidor em relação ao preço 

anterior à medida”. Ao anunciar os 

cortes, o secretário executivo da pasta, 

Marcelo Guaranys, dissera que o 

governo estava “preocupado com o 

impacto da inflação sobre a população. 

Isso não resolve a inflação, isso é com 

política monetária, mas gera um 

importante incentivo.” 

 

Segundo o ministério, a média diária de 

importação de etanol aumentou. 

Citando dados preliminares até a 

terceira semana de abril, afirma que “a 

importação de álcoois, fenóis e 

derivados, categoria majoritariamente 

composta pelo etanol combustível, 

cresceu 93,4% em valor em relação à 

média diária do mesmo mês do ano 

anterior.” Em volume, a alta foi de 75%. 

Mas o cálculo foi feito com dados de 

maio, conforme tabela enviada pelo 

ministério, e não com os de abril, como 

consta na nota. Na comparação feita 

pelo GLOBO, foi usado o total importado 

em abril, que mostra queda. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no

ticia/2022/05/corte-de-imposto-nao-

tem-impacto-nos-precos-e-produtos-

sobem-mais-que-inflacao.ghtml  

 

Retorne ao índice  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/onda-de-frio-intenso-ameca-plantacoes-no-pais-e-pode-alimentar-a-inflacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/onda-de-frio-intenso-ameca-plantacoes-no-pais-e-pode-alimentar-a-inflacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/corte-de-imposto-nao-tem-impacto-nos-precos-e-produtos-sobem-mais-que-inflacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/corte-de-imposto-nao-tem-impacto-nos-precos-e-produtos-sobem-mais-que-inflacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/corte-de-imposto-nao-tem-impacto-nos-precos-e-produtos-sobem-mais-que-inflacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/corte-de-imposto-nao-tem-impacto-nos-precos-e-produtos-sobem-mais-que-inflacao.ghtml
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Economia 

Encher o tanque no Brasil 
devora 33% do salário 
mínimo 
 
Para os brasileiros, presidente 
Bolsonaro tem mais culpa sobre a alta 
que a guerra na Ucrânia, diz pesquisa 
 
Por Peter Millard e Maria Eloisa 
Capurro — Rio e Brasília 
30/05/2022 10h22  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Posto de gasolina. Preços de combustível 

— Foto: Lucas Tavares 

 

Encher o tanque no Brasil custa mais do 

que em qualquer outra grande economia 

latino-americana. Os preços elevados 

dos combustíveis são uma das 

principais queixas contra Jair Bolsonaro 

a poucos meses das eleições de outubro, 

e os brasileiros culpam o presidente pela 

alta mais do que a invasão da Ucrânia, 

segundo pesquisa Ipespe realizada entre 

16 e 18 de maio. 

 

Embora combustível caro tenha se 

tornado um problema no mundo todo, 

não é à toa que o assunto recebe tanta 

atenção no Brasil, onde o custo médio de 

um litro de gasolina é de R$ 7,28. Os 

brasileiros gastam cerca de um terço de 

um salário mínimo para encher um 

tanque com capacidade média de 55 

litros. 

 

Nos EUA, essa parada no posto de 

gasolina custa cerca de 6% da renda 

mensal de um trabalhador que ganha 

salário mínimo. 

 

Bolsonaro respondeu à crescente 

pressão apoiando o projeto de lei que 

limita o ICMS sobre combustíveis 

cobrado pelos estados. A proposta foi 

aprovada na Câmara na quarta-feira 

com apoio esmagador e agora segue para 

o Senado. 

 

Ele também já demitiu três presidentes 

da Petrobras por conta da frustração 

com os preços que a estatal cobra das 

distribuidoras, acompanhando os níveis 

internacionais. 

 

Enquanto isso, as ações da Petrobras 

tiveram um desempenho inferior ao de 

outras grandes petrolíferas desde o 

início da guerra na Ucrânia, 

principalmente por causa da 

preocupação dos investidores de que os 

lucros serão sacrificados a pedido do 

governo para ajudar a conter a inflação. 

 

A situação da Petrobras de empresa 

estatal que também tem investidores 

privados a coloca em uma posição 

desconfortável quando os preços do 

petróleo sobem. 

 

Bolsonaro diz que apoia a privatização 

da empresa para evitar que o governo 

seja responsabilizado quando os preços 

sobem - uma mudança acentuada de sua 

posição há quatro anos, quando disse 

que a venda do controle da petrolífera 

estava fora de cogitação. 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, que lidera as pesquisas para as 

eleições presidenciais, é a favor de a 

https://oglobo.globo.com/economia/litro-da-gasolina-sobe-pela-quinta-semana-seguida-bate-novo-recorde-25509162
https://oglobo.globo.com/economia/litro-da-gasolina-sobe-pela-quinta-semana-seguida-bate-novo-recorde-25509162
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Petrobras subsidiar o preço do 

combustível em vez de pagar dividendos 

aos acionistas. 

 

Gasolina pelo mundo 
 
Porcentagem do salário mínimo 

necessária para abastecer um tanque de 

55 litros de gasolina: 

 

 Brasil: 33% 

 México: 24% 

 Argentina: 18% 

 Chile: 17% 

 Colômbia: 13% 

 Estados Unidos: 6% 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no

ticia/2022/05/encher-o-tanque-no-

brasil-devora-33percent-do-salario-

minimo.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Safra de grãos será a mais 
cara da história 
 
Fertilizante, defensivo e óleo diesel são 
os vilões dos custos de produção da 
próxima safra e devem encarecer em 
45% o plantio da soja e em quase 50% o 
do milho no País 
 
Márcia De Chiara, O Estado de S.Paulo 
30 de maio de 2022 | 05h00 
 
Produtor rural há dez anos, Fabrício 

Maestrello pela primeira vez vai 

reduzir a área plantada com soja na safra 

a ser semeada em setembro. Dos 1,2 mil 

alqueires (cerca de 2,9 mil hectares ou a 

área equivalente a quase 3 mil campos 

de futebol), próprios e arrendados que 

normalmente cultiva na região 

de Paranacity, noroeste do Paraná, 

ele vai plantar a metade. O motivo do 

corte foi a alta de preços dos insumos. “O 

aumento foi muito superior à 

valorização do grão, é um negócio que 

você entra devendo”, afirma. 

O produtor Fabrício Maestrello, do 

Paraná, vai cortar pela metade áreas de 

produção de soja, entre próprias e 

arrendadas Foto: ROGÉRIO 

RECCO/COCAMAR 

 

Os três vilões da alta de custos, segundo 

o produtor, são o fertilizante, 

o defensivo e o combustível. Neste 

ano, Maestrello desembolsou R$ 6,2 mil 

pela tonelada de adubo, 120% a mais do 

que na última safra. Pelo litro do 

herbicida, pagou R$ 90, quatro vezes o 

que gastou em 2021. Isso sem falar no 

diesel usado nos tratores. “Custava R$ 4 

e pouco o litro e agora está quase R$ 7.” 

No período, a soja no mercado futuro 

subiu cerca de 40%. 

 

Recorde indesejado 
 
 A forte pressão de custos dos insumos 

enfrentada por Maestrello é a realidade 

dos agricultores brasileiros que vão 

plantar a safra mais cara da história, 

apontam levantamentos de várias 

instituições. A guerra entre a 

Ucrânia e a Rússia, esta última um 

dos principais exportadores de adubos 

para o Brasil e a crise energética e 

logística da China, onde estão as 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/adubo-e-fertilizante
https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
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fábricas de defensivos, além da alta do 

diesel, levaram os preços de insumos às 

alturas. 

 

Pressões de custos dos grãos soam como 

um sinal de alerta para uma inflação de 

alimentos “encomendada”, que 

pode se concretizar em 2023 ou não, a 

depender da situação do mercado na 

hora da comercialização da safra. 

 

Nas contas da Confederação 

Nacional da Agricultura e Pecuária 

do Brasil (CNA), o gasto médio no 

País para produzir um hectare este ano 

deve crescer 45% para a soja e 

aumentar quase 50% para o 

milho em relação ao anterior. “Pode ser 

que o custo seja ainda maior”, 

frisa Maciel Silva, coordenador de 

Produção Agrícola da CNA. É que, 

neste momento, nem todos os insumos 

foram comprados e, portanto, estão 

sujeitos a altas de preços, diz. 

 

No entanto, o aumento de custos em 

regiões específicas e consolidadas na 

produção de grãos supera a média 

nacional calculada pela CNA. A alta dos 

gastos com insumos para a 

próxima safra de soja varia entre 

60% e 70% no norte do Paraná e no 

Mato Grosso em relação à anterior, 

apontam a cooperativa Cocamar, de 

Maringá (PR), e o Instituto Mato-

grossense de Economia 

Agropecuária.  

 

Fertlizante 
 
O fertilizante é o item que mais deve 

contribuir para que a próxima safra de 

grãos seja a mais cara da história 

recente, segundo analistas 

especializados em agronegócio. Nas 

contas do superintendente da Cocamar 

Cooperativa Agroindustrial, 

Anderson Bertoletti, o aumento do 

preço do produto no último ano foi de 

140%, seguido pelo dos defensivos (de 

60% a 70%) e pelo das sementes (15% a 

20%).  

 

Diante do cenário de incerteza sobre a 

disponibilidade de produto e do risco de 

preços ainda mais elevados, a 

cooperativa, que reúne 16 mil 

produtores no norte do Paraná, 

tem antecipado as compras. Hoje, 80% 

dos insumos já foram comercializados, 

ante 60% nesta mesma época de anos 

anteriores. Além da alta de preços, pode 

faltar algum produto, alerta o 

superintendente. 

 

Neste momento, a indústria de adubos 

está fazendo uma ginástica enorme 

para disponibilizar os fertilizantes em 

razão de problemas logísticos 

decorrentes da guerra na Ucrânia, 

aumento de custos de frete marítimo e a 

maior demanda mundial por adubos, 

segundo o diretor executivo da 

Associação Nacional para a 

Difusão de Adubos (Anda), 

Ricardo Tortorella. 

 

 No primeiro bimestre, o dado mais 

recente disponível, houve retração de 

11% nos volumes de fertilizantes 

entregues aos agricultores brasileiros 

para todas as lavouras em relação a igual 

período de 2021, segundo dados da 

Anda. 

 

“O mundo mudou, não é como antes, 

tem um sinal amarelo ligado”, afirma 

Tortorella, fazendo referência às 

incertezas geopolíticas no mercado 

provocadas pela guerra entre Rússia e 

Ucrânia. Apesar disso, ele diz que o setor 

está conseguindo atender a demanda, 

mas não no ritmo desejado. 

 

Hoje o Brasil produz só 15% dos 

fertilizantes que consome. O Plano 

Nacional de Fertilizantes, recentemente 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,plano-nacional-de-fertilizantes,70004005545
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,plano-nacional-de-fertilizantes,70004005545
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lançado, só vai começar a ter efeitos na 

oferta no longo prazo. Esses fatores 

contribuem para um cenário incerto de 

preço dos adubos no curto prazo. 

 

Em resposta ao aumento de custos de 

insumos e ao juro mais elevado para o 

custeio da próxima safra, o gerente da 

Consultoria Agro do Itaú BBA, 

Guilherme Belotti, acredita que os 

agricultores vão reduzir o ritmo de 

expansão da área plantada de grãos. “O 

produtor deve ficar mais cauteloso”, diz, 

lembrando que nas duas últimas safras 

houve avanços significativos. Para ele, 

por mais que os preços das commodities 

estejam elevados, as margens de ganho 

dos produtores devem ser achatadas em 

razão dos aumentos de custos.  

 

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

ias/geral,safra-custos-

inflacao,70004079518  

 

Retorne ao índice 
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IGP-M desacelera a 0,52% em 
maio e acumula alta de 
10,72% em 12 meses 
 
Resultado ficou em linha com a 
mediana da pesquisa 
Estadão/Broadcast, que tinha piso de 
0,05% e teto de 0,67% 

 
Guilherme Bianchini e Cícero Cotrim, O 
Estado de S.Paulo 
30 de maio de 2022 | 10h57 

 
O Índice Geral de Preços - Mercado 

(IGP-M), utilizado como parâmetro 

para corrigir contratos de aluguel de 

imóveis,  arrefeceu a 0,52% em maio, 

após alta de 1,41% em abril, informou 

a Fundação Getulio Vargas 

(FGV) nesta segunda-feira, 30.  

 

O resultado ficou em linha com a 

mediana da 

pesquisa Estadão/Broadcast, que tinha 

piso de 0,05% e teto de 0,67%. 

 

A inflação acumulada em 12 meses pelo 

IGP-M desacelerou de 14,66% para 

10,72%, também em linha com a 

estimativa intermediária do 

levantamento. Neste ano, o indicador 

acumula alta de 7,54%. 

 

Desaceleração do IGP-M de maio foi 

puxada pelo Índice de Preços ao 

Produtor Amplo, com a variação do óleo 

diesel Foto: Tiago Queiroz/ Estadão 

 

O cálculo do IGP-M leva em conta a 

variação de preços de bens e serviços, 

bem como de matérias-primas utilizadas 

na produção agrícola, industrial e 

construção civil, e é bastante afetado 

pelo desempenho do câmbio e dos 

produtos de atacado. 

 

A desaceleração de maio foi puxada 

pelo Índice de Preços ao Produtor 

Amplo (IPA-M), que arrefeceu a 

0,45%, ante 1,45% em abril. O índice de 

preços no atacado acumula variação de 

10,82% em 12 meses. 

 

O Índice de Preços ao Consumidor 

(IPC-M), por sua vez, passou de 1,53% 

para 0,35% na margem, com inflação 

acumulada de 10,09% em 12 meses. 

O Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC-M) avançou de 

0,87% para 1,49%, conforme já 

divulgado pela FGV. A alta acumulada 

em 12 meses é de 11,20%. 

 

Segundo André Bráz, coordenador de 

Índices de Preços da FGV, o recuo nos 

índices de preços ao produtor e ao 

consumidor refletem a desaceleração 

dos preços dos combustíveis fósseis.  

 

“No índice ao produtor, o óleo diesel, 

combustível de maior peso, variou 

3,29% em maio, ante 14,70% em abril. Já 

no IPC, a gasolina, combustível com 

maior destaque no orçamento familiar, 

subiu 1,01% em maio, depois de ter 

avançado 5,86% em abril”, escreveu em 

nota.  

 

 

 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/igpm-indice-geral-de-precos-do-mercado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/igpm-indice-geral-de-precos-do-mercado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/aluguel-de-imovel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/aluguel-de-imovel
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/andre-braz
https://tudo-sobre.estadao.com.br/oleo-diesel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gasolina


23 

 

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

ias/geral,igpm-desacelera-maio-

acumula-alta-12-meses-

npre,70004079870  
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Economia 

Feijão-carioca, o preferido do 
brasileiro, está mais caro e 
escasso 
 
Estiagem e geadas reduziram a oferta 
na segunda safra de 2022; melhor 
buscar alternativas 
 
30.mai.2022 às 12h00 
Fernanda Brigatti 
SÃO PAULO 
 
A oferta de feijão-carioca, o tipo 

preferido do consumidor brasileiro, está 

menor em 2022, e os preços, mais altos. 

Com isso, o setor produtor já vê uma 

migração do consumo para outras 

variações, principalmente para o feijão 

preto. 

 

A relação de preço entre os dois tipos 

mais consumidos já mudou. 

Tradicionalmente, o feijão-preto custa 

cerca de 85% do feijão-carioca. Agora, 

esta variando entre 60% e 70%, diz 

Marcelo Lüder, presidente do Ibrafe 

(Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses). 

 

 
Feijões branco, fradinho, carioca, 

rosinha, feijão-de-corda, bolinha, 

rajado, vermelho e preto - Rodrigo 

Capote-05.jan.10/Folhapress 

 

Para ele, o brasileiro vai ter que 

"desapegar" da preferência —o setor 

produtor calcula que o carioca ocupe 

60% do consumo no país. Enquanto esse 

tipo está custando acima de R$ 10, o 

preto ainda pode ser achado no varejo 

por R$ 6 ou R$ 7 no pacote de 1 quilo. 

 

O momento de preços elevados pega 

o consumidor já apertado pela alta 

generalizada de preços –a inflação 

acumulada até abril, de 12,13%, é a 

maior desde outubro de 2003. 

 

A prévia da inflação oficial de maio, o 

IPCA-15 calculado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), 

mostra que o feijão-carioca já subiu 

14,58% apenas de janeiro a maio deste 

ano. Em 12 meses, a leguminosa 

acumula alta de 21,5%. 

 

[ x ] 

 

Para Lüder, não vai chegar a faltar 

feijão-carioca para o consumidor, mas o 

produto estará mais caro, o que 

obrigatoriamente aumentará o consumo 

de outros tipos. 

 

O consumidor que não abre mão do tipo 

carioca deve perceber um alívio nos 

preços em agosto e setembro. A janela de 

abastecimento virá do escoamento da 

terceira e última safra do ano. 

 

A folga, porém, não deve durar muito. A 

terceira safra do ciclo 2021/2022 chega 

com a menor área plantada dos últimos 

dez anos e respondendo principalmente 

pelo grão cultivado sob irrigação. Nesse 

modelo mais controlado de plantio, a 

produtividade cresce e qualidade do 

grão também, mas os custos subiram, 

puxado principalmente pelo custo da 

energia elétrica. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/fernanda-brigatti.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/01/alta-de-ate-245-no-campo-afeta-poder-de-compra-do-consumidor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/inflacao-e-desemprego-afetam-ate-o-basico-feijao-com-arroz-na-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/inflacao-e-desemprego-afetam-ate-o-basico-feijao-com-arroz-na-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/inflacao-de-abril-fica-em-106-e-atinge-1213-em-12-meses.shtml#:~:text=Em%2012%20meses%20at%C3%A9%20abril,transportes%20(1%2C91%25).
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/inflacao-de-abril-fica-em-106-e-atinge-1213-em-12-meses.shtml#:~:text=Em%2012%20meses%20at%C3%A9%20abril,transportes%20(1%2C91%25).
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/ipca-15-sobe-059-em-maio-diz-ibge.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/ipca-15-sobe-059-em-maio-diz-ibge.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/ipca-15-sobe-059-em-maio-diz-ibge.shtml
http://www.folha.com.br/
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Passada a janela da terceira safra, os 

preços devem seguir rumo a novos picos 

a partir de outubro. 

 

O descompasso entre oferta e demanda 

fez os preços no atacado baterem 

recordes em plena safra –a associação 

dos produtores calcula que cerca de 80% 

da segunda leva esteja colhida. 

 

Na semana passada, a saca de 60 quilos 

feijão-carioca bateu R$ 490 em Mato 

Grosso. No mesmo período, o feijão-

preto custava R$ 225 no Paraná, 

principal estado produtor. Há um ano, o 

primeiro chegava a ser vendido por 

menos de R$ 300. 

 

A redução da oferta de feijão-carioca 

vem da combinação de perdas –geadas 

intensas na região sul e estigagem em 

Goiás e Minas Gerais– com uma área 

plantada menor. Esse corte no volume 

de produção vem tanto da substituição 

por outros grãos com mercado 

garantido, como milho e soja, quanto da 

particularidade do mercado do feijão-

carioca: ele só é consumido no Brasil. 

 

Para quem produz, calibrar a produção à 

demanda é sempre um fator de risco. Se 

a área plantada cresce demais e o 

mercado interno não absorve, não há 

para quem vender. Agora, momento que 

haveria espaço para escoar mais produto 

internamente, também não há de quem 

comprar. 

 

Com outros tipos, como o preto, o 

fradinho e o vermelho, diz Lüder, o 

produtor tem mais segurança de ter 

mercado consumidor fora do país, se 

houver descasamento dos dois polos –o 

quanto se produz e o quanto se consome. 

 

O feijão-preto, por exemplo, mesmo que 

haja redução na produção, pode ser 

importado da Argentina. Entre janeiro e 

abril de 2022, 20 mil toneladas do grão 

foram compradas do país vizinho. No 

ano passado, no mesmo período, foram 

6.000 toneladas. De janeiro a dezembro 

de 2021, as importações de feijão-preto 

somaram 60 mil toneladas. 

 

Para o dirigente do Ibrafe, o momento 

indica vantagens ao plantio do feijão-

carioca para a primeira safra de 2023, 

que começa a ser colhida a partir do fim 

de dezembro. "Essa situação abre uma 

opção importante para o produtor, que é 

a possibilidade de plantio com boa 

remuneração na primiera safra do ano 

que vem", diz. 

 

Lüder diz considerar que o momento 

mundial traz questões importantes de se 

discutir no mercado de feijões e pulse 

(como são chamados lentilha, grão-de-

bico e ervilha), devido a utilização dessas 

leguminosas como substitutas das 

proteínas animais. 

 

A troca tem sido feita, segundo ele, tanto 

pela alta de preço das carnes, quanto 

pelo aumento no número de adeptos do 

vegetarianismo. 

 

"O feijão vem sendo a base do ‘plant 

based’ porque ele também demanda 

menos recursos naturais para ser 

produzido. São muitas as situações que 

apontam a possibilidade de a gente 

produzir mais." 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/feijao-carioca-o-preferido-
do-brasileiro-esta-mais-caro-e-
escasso.shtml  
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Vendas em queda indicam 
que auxílio-gás não vai para 
compra de botijões, diz setor 
 
Avaliação é que dinheiro é usado para 
outras necessidades básicas e empresas 
pedem carimbo 

 
30.mai.2022 às 8h39 
Nicola Pamplona 
RIO DE JANEIRO 
 
A concessão de um auxílio para compra 

de botijões de gás de cozinha por 

famílias de baixa renda não vem tendo 

impactos nas vendas do produto, o que 

indica que o dinheiro está sendo usado 

para outras necessidades básicas, diz o 

setor. 

 

Segundo dados da ANP (Agência 

Nacional do Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis), as vendas de botijão 

registram queda de 5,6% nos primeiros 

quatro meses de 2022, em comparação 

com o mesmo período do ano anterior. 

 

Entre janeiro março, o volume de gás de 

cozinha vendido em botijões de 13 quilos 

no país é o menor pelo menos desde 

2017, também de acordo com 

estatísticas da ANP. 

 

Após um pico de vendas no período 

inicial da pandemia, quando as medidas 

de isolamento levaram os brasileiros a 

cozinhar mais em casa, o setor vem 

amargando queda desde meados de 

2021, reflexo da combinação entre preço 

em alta e perda de poder aquisitivo da 

população. 

 

Em dezembro, o governo começou a 

pagar a famílias de baixa renda um 

auxílio de R$ 52 por mês, equivalente a 

metade do preço médio do botijão 

naquela época. Em abril, o benefício 

atingiu 5,4 milhões de pessoas 

integrantes do Cadastro Único de 

programas sociais, a um custo de R$ 275 

milhões. 

 

O setor questiona, porém, a falta de 

regras para a destinação dos recursos, 

que são depositados em conta bancária 

ou por meio de poupança social. A queda 

persistente nas vendas, dizem 

executivos, indica que há desvio de 

finalidade do programa. 

 

[ x ] 

 

"O Auxílio-Gás é um excelente 

programa, mas sem destinação 

específica não combate a pobreza 

energética e propicia desvio de 

finalidade", diz Sergio Bandeira de 

Mello, presidente do Sindigás (Sindicato 

das Empresas Distribuidoras de GLP). 

 

"O programa é interessante, mas precisa 

ser reformulado", concorda José Luiz 

Rocha, presidente da Abragás, entidade 

que reúne as revendedoras de botijões. 

"O recurso tem que ser carimbado para 

compra de gás. No modelo atual, esse 

dinheiro vai acabar sendo gasto em 

outra coisa." 

 

 O auxílio-gás passou a receber forte 

apoio do setor e de organizações sociais 

durante a crise econômica gerada pela 

pandemia do novo coronavírus. 

 

Com o aumento do desemprego, 

principalmente entre trabalhadores 

informais, as famílias mais pobres 

passaram a buscar alternativas para 

cozinhar, como lenha e até álcool, o que 

levou a um crescimento dos 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nicola-pamplona.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/gas-consome-22-do-orcamento-de-servicos-basicos-dos-mais-pobres.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/05/cadastro-unico-entenda-o-que-e-e-como-se-cadastrar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/05/cadastro-unico-entenda-o-que-e-e-como-se-cadastrar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/05/cadastro-unico-entenda-o-que-e-e-como-se-cadastrar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/11/e-assim-que-eu-como-a-rotina-de-paulistanos-que-dependem-de-doacao-xepa-e-lixo-para-matar-a-fome.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/11/e-assim-que-eu-como-a-rotina-de-paulistanos-que-dependem-de-doacao-xepa-e-lixo-para-matar-a-fome.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/11/e-assim-que-eu-como-a-rotina-de-paulistanos-que-dependem-de-doacao-xepa-e-lixo-para-matar-a-fome.shtml
http://www.folha.com.br/


27 

 

atendimentos por queimaduras em 

hospitais. 

 

A situação piorou a partir de meados de 

2021, com a recuperação das cotações 

internacionais do petróleo se refletindo 

nos preços de venda do produto pela 

Petrobras e, consequentemente, pelas 

revendas de botijões. 

 

Fundamental nas residências 

brasileiras, o produto não costumava 

sofrer tanto impacto da variação de 

preços. Em, 2021, porém, as vendas 

caíram 4,2%, o que levou o governo a 

anunciar o programa de auxílio no fim 

do ano. 

 

Estudo divulgado em abril pela 

consultoria Kantar conclui que o gasto 

com botijão de gás compromete 22% do 

orçamento destinado a serviços públicos 

das famílias mais pobres no Brasil, o que 

inclui energia elétrica, água, esgoto, 

telefone e impostos. Para os mais ricos, 

a parcela é de 13%. 

 

Outro levantamento, divulgado também 

em abril pelo Observatório Social da 

Petrobras, mostra que o preço do botijão 

equivale hoje a 9,4% do salário mínimo, 

o maior percentual desde 2007. Naquele 

mês, o preço médio do botijão bateu 

recorde histórico no país. 

 

A alta do preço passou a impactar até a 

distribuição solidária de 

quentinhas para pessoas em situação de 

rua em diversas cidades brasileiras. 

 

Rocha diz que a queda nas vendas e as 

margens apertadas estão levando 

revendedores a desistir do negócio. "Na 

medida em que não conseguem repassar 

preço, muitos empresários fecham as 

portas. Ou repassa para sobreviver ou 

fecha." 

 

O setor sugere que o governo inclua 

algum dispositivo que vincule o uso dos 

recursos à compra de 

botijões."Programa de renda é 

excelente, mas pobreza energética 

combate-se substituindo uma fonte por 

outra", afirma Bandeira de Mello. 

 

Em 2017, já sob efeito da recessão 

iniciada em 2014, carvão e 

lenha voltaram a suplantar o gás de 

cozinha na matriz energética residencial 

brasileira, de acordo com dados da EPE 

(Empresa de Planejamento Energético). 

 

A situação perdurou ao menos até 2020, 

quando os últimos dados foram 

divulgados. Com a crise da pandemia, o 

setor estima que o cenário piorou após 

esse período. 

 

Responsável pela distribuição dos 

recursos, o Ministério da Cidadania não 

comentou a questão. Em nota enviada 

à Folha, apenas elencou as regras do 

programa e indicou links para páginas 

de informações sobre os valores pagos e 

dúvidas sobre enquadramento. 
 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/vendas-em-queda-indicam-
que-auxilio-gas-nao-vai-para-compra-
de-botijoes-diz-setor.shtml  
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Isenção de IRPF vale para 
portador do HIV que não 
desenvolveu Aids, diz STJ 
 
30 de maio de 2022, 7h28 
Por Danilo Vital 
 
A isenção do Imposto de Renda da 

Pessoa Física (IRPF) em relação aos 

rendimentos percebidos por pessoas 

diagnosticadas com HIV é válida mesmo 

quando ausentes os sintomas da 

Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida (Aids). 

 

Presença do vírus basta para conferir a 

isenção de IRPF, pois tratamento é 

vitalício 
Pixabay 

 

Com esse entendimento, a 2ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento ao recurso especial ajuizado 

por um policial militar do Distrito 

Federal portador do vírus HIV que teve 

negada a isenção do IRPF prevista no 

artigo 6º, inciso XIV da Lei 7.713/1988. 

 

A ação declaratória de isenção do IPRF 

foi julgada improcedente pelas 

instâncias ordinárias porque, apesar de 

ser soropositivo, o policial não 

desenvolveu a doença identificada como 

síndrome da imunodeficiência 

adquirida. 

 

Isso ocorre porque muitos soropositivos 

podem conviver anos como portadores 

do vírus, sem que ele se manifeste. É só 

quando o HIV começa a incapacitar o 

sistema imunológico a pessoa 

desenvolve, efetivamente, a Aids. 

 

E ao listar doenças cujos portadores 

estão isentos de recolher IRPF sobre 

proventos de aposentadoria, o artigo 6º, 

inciso XIV da Lei 7.713/1988 lista a 

síndrome da imunodeficiência 

adquirida, não a mera condição de 

portador do vírus HIV. 

 

Relator no STJ, o ministro Francisco 

Falcão explicou que a resolução passa 

pela aplicação do princípio da isonomia 

entre os contribuintes. A jurisprudência 

da corte indica que não há discrime 

razoável entre duas pessoas portadoras 

do HIV, apenas porque uma 

desenvolveu a Aids e a outra, não. 

 

Isso porque isenção de IRPF sobre 

proventos de aposentadoria e reforma 

tem como objetivo liberar verba para 

pessoas que, como portadoras de 

doenças graves, estão em desvantagem 

por conta das despesas com o 

tratamento da doença. 

 

No caso do HIV, o ministro Falcão citou 

literatura médica que indica que o 

tratamento é vitalício, com uso contínuo 

de antirretrovirais ou medicações 

profiláticas de acordo com a situação 

virológica e imunológica de cada 

paciente. 

 

“Da jurisprudência deste Superior 

Tribunal de Justiça se extrai que, 

independentemente de a pessoa 

diagnosticada como soropositiva para 

HIV ostentar sintomas da Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida - 

SIDA/AIDS, deve o contribuinte ser 

abrangido pela isenção do imposto sobre 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-30/isencao-irpf-vale-portador-hiv-nao-desenvolveu-aids#author
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a renda da pessoa física – IRPF”, 

concluiu. A votação foi unânime. 

 

REsp 1.808.546 

  

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

30/isencao-irpf-vale-portador-hiv-nao-

desenvolveu-aids  
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Justiça aplica retroatividade 
da nova LIA e extingue ação 
de improbidade 
 
30 de maio de 2022, 7h50 
Por José Higídio 
 
As alterações trazidas pela nova Lei de 

Improbidade Administrativa 

(LIA) retroagem em benefício dos réus, 

já que o princípio da retroatividade da lei 

penal mais benéfica alcança as leis que 

disciplinam o Direito Administrativo 

sancionador. 

 

Reprodução 

 

Com esse entendimento, a 2ª Vara de 

Feitos da Fazenda Pública Municipal de 

Belo Horizonte extinguiu uma ação de 

improbidade administrativa contra uma 

servidora pública, uma empresa de 

coleta de lixo e seu sócio. 

 

O Ministério Público de Minas Gerais 

acusava uma ex-diretora jurídica 

da Superintendência de Limpeza 

Urbana (SLU) — autarquia municipal — 

de ter favorecido a empresa de um 

antigo caso amoroso, ao qual também 

vendeu um apartamento residencial. 

 

A empresa era contratada pelo órgão, 

mas, devido à troca de favores e 

interesses, não era multada em casos de 

infrações contratuais — já que a 

diretora era a responsável por tal 

função. Após sua exoneração, a 

servidora participou de uma audiência 

como representante da mesma empresa. 

 

Patrocinada pelo advogado Leonardo 

Coelho do Amaral, a ex-diretora 

alegou que a nova LIA deixou de 

considerar a conduta como ato ímprobo. 

 

O MP-MG tentava enquadrar os réus no 

inciso I do artigo 11 da LIA: "praticar ato 

visando fim proibido em lei ou 

regulamento ou diverso daquele 

previsto, na regra de competência". 

 

No entanto, o juiz Wauner Batista 

Ferreira Machado lembrou que tal 

dispositivo foi revogado pela nova 

legislação. 

 

"Entendo, portanto, que assiste razão a 

requerente em se tratando da alegada 

impossibilidade jurídica do pedido 

acerca da extinção do feito por perda de 

objeto", assinalou o magistrado. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

5113252-25.2016.8.13.0024 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
30/aplicacao-retroatividade-lia-
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Juristas discutem como 
conciliar direitos e credores e 
devedores 
 
30 de maio de 2022, 12h42 
 
Em treze painéis, cinquenta 

especialistas do Brasil, Portugal e 

Espanha estão reunidos em um hotel na 

região do Algarve em busca de antídotos 

para uma epidemia diferente: a 

insolvência de empresas que assola o 

planeta. 

 

Fórum em Algarve debate epidemia de 

insolvência no Brasil e no mundo 

 

Trata-se do Fórum de Algarve 2022, 

promovido pelo Instituto Brasileiro de 

Insolvência (Ibajud). 

 

A questão central examinada é a difícil 

compatibilização dos interesses e 

direitos de credores, devedores e da 

economia, o que abrange consumidores 

e o Estado — no que toca à questão 

tributária. 

 

Um passo importante, defendeu o 

ministro Reynaldo Fonseca, do STJ, é o 

que ele chamou de "desestigmatização" 

da insolvência. Ou seja: a necessidade de 

se encarar com mais naturalidade 

situações inevitáveis como a 

inviabilização, transitória ou não, de 

negócios diante de imprevistos. 

 

Para a desembargadora do TJ-RJ, 

Mônica Di Piero, é preciso reconhecer 

que a falência é um fenômeno 

transmundial e, nesse contexto, o papel 

dos estudiosos do Direito é encontra os 

caminhos que possibilitem trazer de 

volta o falido para o mercado. 

 

Entre os temas em discussão está a 

pergunta sobre a possibilidade de o 

devedor tributário poder ou não pedir a 

concessão da recuperação judicial e a 

homologação do plano de 

reestruturação. Ou se o Fisco pode-se 

alistar como credor na RJ. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
30/juristas-discutem-conciliar-direitos-
credores-devedores  
 

Retorne ao índice 
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Provas declaradas ilícitas por 
STF e STJ devem ser excluídas 
de ação 
 
Tais provas consistiram em 
interceptações telefônicas não 
autorizadas pela Justiça, que foram 
utilizadas pelo órgão administrativo 
responsável para a aplicação de multa. 
 
domingo, 29 de maio de 2022 
 
A 8ª turma do TRF da 1ª região, ao 

julgar apelação de uma empresa de 

informática contra a sentença do Juízo 

da 13ª vara do Distrito Federal, acolheu 

o pedido da impetrante que tinha por 

objetivo a exclusão dos processos 

administrativos, de provas 

consideradas ilícitas pelo STJ e pelo 

STF. 

 

Tais provas consistiram em 

interceptações telefônicas não 

autorizadas pela Justiça, que foram 

utilizadas pelo órgão administrativo 

responsável para a aplicação da multa 

da pena de perdimento de mercadoria 

importada e da multa do IPI incidente 

na importação das mercadorias, e, uma 

vez retiradas dos processos, sejam as 

autoridades administrativas impedidas 

de valorá-las como causa para 

procedência dos autos de infração nos 

julgamentos dos respectivos processos 

administrativos. 

 

A magistrada sentenciante denegou a 

segurança por entender não haver 

"demonstração de que apenas as provas 

tidas por ilícitas no processo criminal 

foram utilizadas pela fiscalização, não 

há como atender o pleito inaugural, 

porque não configurada hipótese de 

violação de direito líquido e certo". 

 

Ao analisar o caso, o relator, juiz federal 

convocado João Carlos Mayer Soares, 

afirmou que a leitura das razões "que 

nortearam a denegação da segurança 

evidencia que o juízo monocrático 

tratou de questões distintas daquelas 

invocadas na inicial, ao consignar sobre 

a aplicação, no processo 

administrativo, das teorias da 'exclusão 

dos frutos da árvore envenenada, da 

descoberta inevitável e da fonte 

independente' para justificar a 

'irrelevância' das provas tidas como 

ilícitas nos referidos PAFs e a 

desnecessidade de sua exclusão, 

naqueles autos". 

 

Acerca do mérito da ação, o magistrado 

destacou que o caso é de acolhimento 

do pedido contido no mandado de 

segurança e a apelação visto que, à luz 

do art. 5º, LVI, da CF ("são 

inadmissíveis, no processo, as provas 

obtidas por meios ilícitos") e do art. 30 

da Lei 9.784/1999 ("são inadmissíveis 

no processo administrativo as provas 

obtidas por meios ilícitos"), a 

permanência de provas declaradas 

ilícitas pelo STF e pelo STJ nos autos do 

processo administrativo, de fato, 

caracteriza violação a direito líquido e 

certo da impetrante de ver tais provas 

excluídas. 

 

"Nessa perspectiva, a concessão da 

segurança é medida que se impõe." 

 

 
Provas declaradas ilícitas pelo STF e 

STJ devem ser excluídas de processo 

https://www.migalhas.com.br/
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administrativo fiscal de interesse do 

impetrante.(Imagem: Freepik) 

 

 Processo: 1020542-

12.2018.4.01.3400 

  
https://www.migalhas.com.br/quentes
/366926/provas-declaradas-ilicitas-
por-stf-e-stj-devem-ser-excluidas-de-
acao  
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STJ decide conflito de 
competência em caso de 
estelionato 
 
Para 3ª seção a competência de 
julgamento deve ser fixada no local 
onde o agente obteve, mediante fraude, 
em benefício próprio ou de terceiros, os 
serviços custeados pela vítima. 
 
segunda-feira, 30 de maio de 2022 
 
A 3ª seção do STJ, por unanimidade, 

entendeu que no crime de estelionato, 

não havendo as hipóteses descritas 

no parágrafo 4º do artigo 70 do Código 

de Processo Penal (CPP), a competência 

para julgamento deve ser fixada no local 

onde o agente obteve, mediante fraude, 

em benefício próprio ou de terceiros, os 

serviços custeados pela vítima. 

 

Segundo o dispositivo, alterado pela lei 

14.155/21, nos crimes de estelionato 

praticados mediante depósito, emissão 

de cheques sem fundos ou com o 

pagamento frustrado, ou mediante 

transferência de valores, a competência 

será definida pelo local do domicílio da 

vítima e, em caso de pluralidade de 

vítimas, será fixada pela prevenção.  

   

A decisão veio após o colegiado 

analisar conflito de 

competência instaurado entre a 4ª vara 

Criminal de Brasília e o juízo de direito 

criminal do Foro Central de Barra 

Funda, em São Paulo, nos autos 

de inquérito destinado a apurar 

estelionato contra uma empresa do 

ramo de turismo. 

 

Segundo as investigações, um ex-

funcionário teria simulado contratos de 

parceria com outras empresas para a 

compra de passagens aéreas - tanto 

para uso próprio quanto para repasse a 

terceiros - e para a reserva de veículos e 

hotéis. 

 

A empresa de turismo fica em Brasília, 

mas o ex-funcionário trabalhava na 

filial de São Paulo, onde os golpes 

teriam sido praticados com a ajuda de 

outros dois réus, também residentes em 

municípios paulistas. 

 

Local onde a vítima sofreu 

prejuízo ou local em que se 

consumou a infração 

 

Finalizadas as investigações em São 

Paulo, o delegado representou ao juízo 

estadual pelo envio dos autos à Polícia 

Civil do DF, sob o fundamento de que a 

empresa vítima tem sede na capital do 

país e é correntista de agência bancária 

situada na mesma cidade. 

 

O Ministério Público de São Paulo 

também se pronunciou pela remessa 

dos autos ao juízo criminal do DF, 

mencionando precedentes da 3ª seção 

do STJ no sentido de que o delito de 

estelionato pelo sistema bancário se 

consuma no local em que ocorre o 

efetivo prejuízo à vítima - ou seja, na 

localidade da agência onde a vítima 

possuía conta (CC 142.934, CC 

147.811 e CC 143.621). 

 

O juízo paulista, acolhendo o parecer do 

MPSP, determinou a remessa do feito 

para o DF, cujo juízo suscitou o conflito, 

sob o argumento de que a competência 

deve ser determinada pelo lugar em que 

se consumou a infração. Segundo o 

juízo do DF, a lei 14.155/2021 fez 

alterações na competência apenas em 

relação aos casos de "estelionato 

eletrônico", mas o inquérito envolvia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art70
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1452535&num_registro=201502191773&data=20151130&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1537689&num_registro=201601943747&data=20160919&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1537689&num_registro=201601943747&data=20160919&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1515885&num_registro=201502572320&data=20160607&formato=PDF
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hipótese de crime praticado em seu 

modo clássico. 

 

Lei 14.155/21 eliminou 

controvérsia sobre competência 

para julgar estelionato 

 

Relator do processo no STJ, o ministro 

Joel Ilan Paciornik destacou que o 

tribunal já enfrentou divergências 

relativas à competência para julgar 

crimes de estelionato, especialmente os 

praticados mediante transferências e 

depósitos bancários - modalidade cada 

vez mais frequente em razão do 

aumento de compras e outros negócios 

pela internet. 

 

Porém, ele ressaltou que a controvérsia 

levantada pelos juízos envolvidos 

no conflito de competência deixou de 

existir após a edição da lei 14.155/2021, 

pois ficou definido a quem cabe julgar o 

estelionato nas situações específicas 

descritas pelo legislador - as quais não 

ocorreram no caso em discussão, já que 

não há informação sobre transferências 

bancárias ou depósitos efetuados pela 

empresa vítima, nem sobre cheques 

sem fundos. 

 

De acordo com o ministro, a 3ª seção do 

STJ decidiu recentemente que, nas 

situações não contempladas pela nova 

lei, deve prevalecer a competência do 

juízo do local do eventual dano. 

 

Dessa forma, o relator concluiu pela 

competência do juízo de direito 

criminal do Foro Central de Barra 

Funda, visto que o estado de São Paulo 

foi o local em que o réu obteve, 

mediante fraude, em benefício próprio 

e de terceiros, os serviços custeados 

pela vítima. 

 

 
Lei 14.555/2021 só alterou competência 

para julgamento de estelionato em 

casos específicos.(Imagem: Pexels) 

 

 Processo: CC 185.983 
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CFOAB e OAB/SE acionam 
MPF para prisão de 
envolvidos no caso Genivaldo 
 
Cidadão morreu após abordagem 
truculenta de agentes da Polícia 
Rodoviária Federal. 
 
segunda-feira, 30 de maio de 2022 
 
O Conselho Federal e a OAB/SE 

pediram ao MPF que solicite às 

autoridades a prisão preventiva dos 

policiais envolvidos na morte de 

Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, 

em Umbaúna/SE. Para as instituições, 

a prisão cautelar se faz necessária para 

o bom andamento das investigações e 

colheita das provas. 

 

"A extrema violência praticada no ato, 

sem que os autores se preocupassem ou 

se intimidassem com a presença de 

filmagens, revela situação concreta a 

causar extremo e justificável temor 

àqueles que forem convocados a 

depor." 

 

No ofício, as entidades ressaltam que as 

imagens da abordagem e dos eventos 

que se seguiram demonstram, com 

clareza, que Genivaldo não esboçou 

reação ou resistência, tendo sido 

tratado com extrema violencia e 

desproporção. 

 

A OAB destaca que há indícios de que 

entre o local da abordagem e a chegada 

da vítima ao hospital, teria ocorrido 

nova sessão de violência e tortura, o 

que, se confirmado após as devidas 

apurações, revela "a gravidade 

superlativa e concreta das condutas 

dos agentes estatais diretamente 

envolvidos na diligência". 

 

 Veja a íntegra do ofício. 

 

O caso 

 

Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, 

morreu após abordagem de policiais 

rodoviários federais no município de 

Umbaúba, cerca de 100 km da capital 

Aracaju. 

 

Vídeos mostram agentes da PRF 

prendendo o homem dentro do porta-

malas da viatura com uma bomba de 

gás lacrimogênio. Segundo laudo do 

IML, a causa da morte foi "insuficiência 

aguda secundária a asfixia". 

 

Familiares de Genivaldo de Jesus 

Santos contaram à imprensa local que 

ele andava de moto quando foi parado 

pela blitz. De acordo com sobrinho e 

esposa, ele tinha transtornos mentais e 

havia mostrado aos policiais os 

remédios e a receita médica. Assista à 

cena, que contém imagens fortes: 

  

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

/366994/cfoab-e-oab-se-acionam-mpf-

para-prisao-de-envolvidos-no-caso-

genivaldo  
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Procedência da ação 
rescisória limitada à 
realização do juízo 
rescindente 
 
Situações que não comportam o 
rejulgamento da causa 
 
CARLOS JAR 
28/05/2022 05:00 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

O artigo 974, caput, 

do CPC/2015 (correspondente ao 

artigo 494 do CPC/1973) dispõe 

que, “[j]ulgando procedente o pedido, 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”. 

 

A respeito do aludido dispositivo legal, 

leciona José Carlos Barbosa Moreira: 

 

“O julgamento da ação rescisória 

comporta em princípio três etapas 

sucessivas: a verificação do juízo de 

admissibilidade da ação; o exame do 

pedido de rescisão no mérito, em que o 

tribunal decide rescindir ou não a 

sentença impugnada (iudicium 

rescidens); e, finalmente, o 

rejulgamento da matéria que por ela 

fora decidida (iuducium 

rescissorium)” [1]. 

 

Em regra, a competência para o 

rejulgamento da causa, após o 

julgamento de procedência no juízo 

rescindente, em etapa subsequente à 

desconstituição do julgado, é do mesmo 

órgão julgador que proferiu o juízo 

rescindente. 

 

Em outras palavras, o magistrado, ao 

julgar a ação rescisória, via de regra, 

rescinde a decisão impugnada (iudicium 

rescidens) para apreciar novamente a 

matéria objeto da rescisão (iuducium 

rescissorium)[2]. 

 

Contudo, nem sempre ocorrerá o juízo 

rescisório. É exatamente por isso que o 

inciso I do artigo 968 do CPC/2015 

estabelece que o autor cumulará o 

pedido de rejulgamento “se for o caso”. 

O próprio artigo 974, caput, do 

CPC/2015 reforça essa ideia ao estatuir 

que apenas “se for o caso” o tribunal 

procederá a novo julgamento, caso 

rescinda a decisão[3]. 

 

A referida regra cede, entretanto, nos 

casos em que o pronto rejulgamento da 

causa pelo mesmo órgão julgador não é 

compatível com a solução dada ao caso, 

como, por exemplo, nas hipóteses de 

reconhecimento da incompetência 

absoluta ou nos casos de declaração de 

nulidade de algum ato jurídico que 

precisa ser renovado. 

 

Ou seja, pode ocorrer que o acolhimento 

do pedido formulado na ação rescisória 

se limite à realização do juízo 

rescindente, não havendo juízo 

rescisório. 

 

Com efeito, na hipótese de 

reconhecimento da incompetência 

absoluta do órgão julgador prolator da 
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decisão rescindenda, não cabe ao 

próprio tribunal que rescinde a sentença 

ou o acórdão emitir sobre ele novo 

pronunciamento; faz-se necessário 

remeter os autos à justiça competente 

para o novo julgamento da demanda. 

 

Da mesma forma, na hipótese de 

verificação de nulidade de ato 

processual gerador de cerceamento de 

defesa, impõe-se o retorno dos autos 

para correção do vício e o posterior 

prosseguimento regular do processo, 

sob pena de o tribunal incorrer no 

mesmo erro que ensejou a rescisão do 

julgado. 

 

Esse inclusive foi o entendimento 

firmado pela 3ª Turma do STJ no 

julgamento do REsp 1982586/SP, senão 

vejamos: 

 

“Recurso Especial. Embargos De 

Terceiro. Processual Civil. Ação 

Rescisória. Violação De Literal 

Disposição De Lei. Erro De 

Procedimento. Recurso De Apelação. 

Nulidade. Intimação. Sessão De 

Julgamento. Cerceamento De Defesa. 

Ato. Renovação. Necessidade. Novo 

Julgamento. 

(…) 

5. 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 

compreende o novo 

julgamento da demanda. 

 

6. Em nome do princípio da 

economia processual, em 

regra, a competência para 

o rejulgamento da causa, 

em etapa subsequente à 

desconstituição do julgado, 

é do mesmo órgão julgador 

que proferiu o juízo 

rescindente, não havendo 

espaço 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 

nulidade de algum ato 

jurídico que precisa ser 

renovado. 

 
 

7. No caso de verificação de 

nulidade de ato processual 

gerador de cerceamento de 

defesa, impõem-se o 

retorno dos autos para 

correção do vício e o 

posterior prosseguimento 

regular do processo, sob 

pena de o Tribunal incorrer 

no mesmo erro que ensejou 

a rescisão do julgado. 

 

8. Recurso especial 

provido” (REsp 

1982586/SP, relator 

ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 

15/03/2022, DJe 

31/03/2022). 

 

Tal entendimento encontra respaldo na 

doutrina de José Carlos Barbosa 

Moreira, que sustenta que, na hipótese 

de incompetência absoluta, o remédio 

adequado à correção do que 



39 

 

erradamente se fizera não consiste na 

imediata reapreciação da causa pelo 

próprio tribunal que rescinde a sentença 

ou acórdão, mas em devolver a cognição 

ao juízo competente[4]. 

 

Outra exceção à não ocorrência do juízo 

rescisório ocorre quando o fundamento 

da rescisória é justamente a existência 

de coisa julgada. Nesse caso, o pedido é 

uno e limita-se a anular a decisão que foi 

proferida por último. 

 

A propósito: 

 

“Processual Civil. Violação Do Artigo 

535 Do Cpc Inocorrente. Ação 

Rescisória. Artigo 485, V, Do Cpc. 

Embargos De Declaração. Atribuição 

De Efeitos Infringentes. Ausência De 

Vista À Defesa. Violação Do Princípio 

Do Contraditório. Juízo Rescissorium. 

Inadmissibilidade Antes Da Correção 

Da Falha. 

 

(…) 

 

4. Via de regra, o magistrado, 

ao julgar a ação rescisória, 

rescinde a decisão 

impugnada (judicium 

rescindens) para apreciar 

novamente a matéria 

objeto da rescisão 

(judicium rescissorium). 

Precedentes. 

 

5. Sem fundamento a 

premissa do acórdão 

recorrido de ser possível 

realizar novo julgamento 

dos aclaratórios para 

análise do Juízo 

rescissorium ao argumento 

de que a recorrente o teria 

cumulado na petição 

inicial, pois, comumente, a 

ação rescisória possui 

mesmo dois pedidos 

cumulados: a) o primeiro 

objetiva rescindir o julgado 

atacado, e b) o segundo 

visa à prolação de um novo 

julgamento para a ação 

inicialmente proposta. 

Exceção a essa regra 

ocorre quando o 

fundamento da rescisória é 

justamente a existência de 

coisa julgada. 

 

Nesse caso, o pedido é uno e limita-se a 

anular a decisão proferida por último, o 

que não trata a hipótese. Precedentes. 

 

6. O Tribunal a quo não 

poderia ter rescindido a 

decisão impugnada 

(iudicium rescissorium) de 

modo direto quando 

constatou a ocorrência de 

falha relativa à ausência de 

intimação do embargado 

para admitir os embargos 

de declaração com efeitos 

infringentes, sem antes 

determinar o retorno dos 

autos ao Juízo a quo para 

correção da falha influente 

no julgamento da ação 

originária. 

 

7. Recurso especial 

provido” (REsp 

1195513/AL, relator 

ministro Castro Meira, 

SEGUNDA TURMA, 

julgado em 26/08/2010, 

DJe 08/09/2010). 

 

A par disso, de modo geral, julga-se a 

ação rescisória com o objetivo de 

rescindir a decisão impugnada 

(iudicium rescidens) para apreciar 

novamente a matéria objeto da rescisão 

(iuducium rescissorium). 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-cpc-nos-tribunais/procedencia-da-acao-rescisoria-limitada-a-realizacao-do-juizo-rescindente-28052022#_ftn4
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Vê-se, portanto, que, em alguns casos, o 

tribunal fica limitado ao juízo 

rescindente, como, por exemplo, nas 

hipóteses de reconhecimento da 

incompetência absoluta, nos casos de 

declaração de nulidade de algum ato 

jurídico que precisa ser renovado e 

quando o fundamento da rescisória é 

justamente a existência de coisa julgada. 

 
[1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. 

Comentários ao Código de Processo 

Civil. 15. ed. vol. V. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. pp. 205/206). 

 
[2] STJ, 2ª Turma, REsp 1.195.513/AL, 

Rel. ministro Castro Meira, julgado em 

26/08/2010, DJe 08/09/2010. 

 
[3] DIDIER JR., Fredie; CUNHA, 

Leonardo Carneiro da. Curso de direito 

processual civil: o processo civil nos 

tribunais, recursos, ações de 

competência originária de tribunal – 19ª 

ed. – São Paulo: Editora Juspodivm, 

2022, p. 666. 

 
[4] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Op. 

cit., p.208. 
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Novo presidente do Carf quer 
sessões do tribunal em São 
Paulo 
 
Possível mudança leva em conta o 
deslocamento de muitos conselheiros 
que moram na capital paulista até 
Brasília 
 
MARIANA RIBAS 
BRASÍLIA 
30/05/2022 05:45Atualizado em 
30/05/2022 às 08:13 
 
comentários 

Sede do Carf. Crédito: JOTA Imagens 

O Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf) pode passar a 

ter sessões de julgamento em São Paulo. 

A ideia 

é do novo presidente do tribunal, Carlos 

Henrique de Oliveira, que pretende criar 

uma sessão experimental na capital 

paulista como forma de melhorar a 

situação atual para os conselheiros e 

contribuintes e evitar os gastos no 

orçamento do conselho, que sofreu 

cortes este ano. 

 

O novo presidente falou sobre a 

proposta com exclusividade para 

o JOTA durante o evento “Eficiência da 

Administração Tributária”, realizado na 

Faculdade de Direito da USP. Apesar de 

ainda ser uma ideia, a possível alteração 

é motivada pelo fato de muitos 

conselheiros residirem em São Paulo e 

região e gastarem muito tempo para 

viajar até Brasília, onde são realizadas 

as sessões de julgamento presenciais. 

Além disso, o gasto que o Carf tem com 

passagens e hospedagens é alto. 

 

O JOTA apurou que, entre 2021 e 

2022, o 

orçamento do Carf encolheu 52%, 

de R$ 22,5 milhões para R$ 11 

milhões. A ideia de Oliveira é buscar 

uma solução para esses 

problemas em sua nova gestão. O corte 

orçamentário pode afetar o retorno 

presencial, porém, 

o novo presidente afirmou 

ao JOTA que tem esperanças de que 

as sessões deixem de ser virtuais ainda 

este ano. 

 

Oliveira não quis comentar a estratégia 

que será utilizada para lidar com o 

movimento dos auditores fiscais, 

responsável pela paralisação da maioria 

das sessões do Carf. Para ele, é um 

assunto delicado, que merece ser 

estudado junto ao Sindifisco, que 

representa a categoria. 

 

Indicado para substituir Adriana 

Gomes Rêgo, Carlos Henrique de 

Oliveira foi bem recebido entre os 

conselheiros e advogados que atuam 

no tribunal. Consultadas 

pelo JOTA, fontes destacaram o 

perfil técnico do novo presidente, 

que é auditor fiscal e ex-

conselheiro do tribunal administrativo. 

Oliveira ocupava o cargo de diretor de 

Programa da Receita Federal e é 

considerado próximo do secretário da 

Receita Júlio César Vieira Gomes. 
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Paulo (PUC-SP). Antes, estagiou no 

JOTA e na Revista Aventuras na 

História. 

Email: mariana.ribas@jota.info 
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O devido processo 
administrativo tributário: 
Propostas para modernização 
 
Questões organizacionais deveriam 
caber a cada ente federativo para 
adequar o processo às realidades locais 
 
DIOGO FERRAZ 
GABRIEL DEMETRIO 
DOMINGUES 
30/05/2022 05:55 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

No intuito de oferecer subsídios à 

comissão de juristas visando à 

elaboração de anteprojetos para a 

uniformização e modernização dos 

processos administrativo e tributário 

(CJADMTR), no texto anterior, 

demonstramos que as normas gerais de 

processo administrativo tributário a 

serem reguladas por Lei Complementar 

são aquelas que garantem a observância 

dos preceitos constitucionais, ou seja, 

aquelas que imponham princípios e 

regras mínimos, que todo e qualquer 

processo administrativo tem de adotar 

para estar em conformidade com a 

Constituição Federal de 1988. 

 

A uniformização de tais regras é 

essencial não só para a máxima 

otimização da ponderação entre a 

autonomia federativa e os direitos e 

garantias conferidos 

constitucionalmente aos contribuintes, 

mas também para que não se criem 

diferenças entre contribuintes pelo 

simples fato de ele estar sujeito a este ou 

aquele ente federativo. 

 

Por outro lado, parece extrapolar a 

competência da Lei Complementar de 

normas gerais o estabelecimento de uma 

eventual disciplina minuciosa e 

exaustiva do processo administrativo 

tributário que o torne absolutamente 

idêntico para todos os entes federativos, 

sem espaços de autonomia para a 

conformação da matéria de acordo com 

as suas particularidades e, 

principalmente, assimetrias locais e 

regionais. Além disso, questões 

organizacionais, como a composição e a 

estrutura dos órgãos julgadores 

(ressalvadas certas garantias como, por 

exemplo, a exigência de uma segregação 

mínima entre as funções administrativas 

executiva e judicante), deveriam caber a 

cada ente federativo, a fim de que o 

processo administrativo tributário 

pudesse ser adequado às realidades 

locais. 

 

Abstratamente, o núcleo mínimo de 

uniformização a ser garantido pela Lei 

Complementar de normas gerais poderá 

abranger, sem ofensa ao princípio 

federativo: 1) princípios e garantias 

processuais, 2) instrumentos, formas, 

fases (duplo grau) e prazos (mínimos) 

para a prática de atos processuais; 3) 

requisitos mínimos para composição de 

órgãos julgadores; além de 4) métodos 

alternativos para resolução de 

controvérsias. 

 

Concretamente, essas normas gerais 

podem ser exemplificadas com 

princípios e regras que garantam o 
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devido processo legal, o contraditório, a 

ampla defesa, a publicidade e a 

transparência, bem como promovam 

uma maior aceitação social das decisões 

administrativas, em prol da pacificação 

social (interesse fundamental do Direito 

como um todo), por exemplo: 

 

 regra geral de contagem de 

prazos processuais em dias 

úteis, em simetria com o 

Código de Processo Civil 

(CPC); 

 prazos (mínimos) para a 

prática dos atos processuais 

(e.g., apresentação de 

defesas, interposição de 

recursos, cumprimento de 

intimações etc.); 

 o princípio da paridade de 

armas entre a 

Administração e o 

contribuinte (e.g., 

instrumentos processuais 

de defesa e recurso 

equivalentes); 

 a garantia de segregação de 

funções entre o órgão 

administrativo incumbido 

da função judicante e o 

órgão administrativo 

responsável pelo 

lançamento; 

 a faculdade de requisição de 

audiência prévia de 

mediação entre os 

representantes do 

contribuinte e do órgão 

técnico responsável pelo 

lançamento, com o auxílio 

de um mediador (e.g. 

especialmente para 

processos de valor 

relevante); 

 proibição de julgamento 

final por órgão político 

monocrático (recurso 

hierárquico) ou por voto de 

qualidade ou duplo de 

representante partidário; 

 impedimento à adoção de 

critérios apriorísticos de 

desempate de julgamentos 

que privilegiem quaisquer 

das partes, salvo em 

matéria de penalidades; 

 a vedação à exigência de 

depósito recursal para 

acesso às instâncias 

superiores; 

 a determinação de 

incentivos à opção pela 

discussão exclusivamente 

administrativa, como a 

redução de penalidades em 

caso de cumprimento da 

respectiva decisão; 

 vedação da vinculação de 

bônus ou outras 

remunerações devidas aos 

agentes lotados nos órgãos 

da administração judicante 

ao volume ou resultado da 

aplicação de multas ou 

cobrança de tributos, entre 

outros. 

 

Compreendidas as diretrizes sobre o que 

poderia, e o que não poderia, ser 

uniformizado por meio de Lei 

Complementar de normas gerais, nos 

itens a seguir detalhamos algumas 

propostas concretas para a 

modernização do processo 

administrativo tributário. 

 

Faculdade de requisição de 
audiência prévia de mediação e 
conciliação  
 
Para entes tributantes a partir de 

determinado porte e processos de valor 

relevante, sugere-se que a Lei 

Complementar garanta ao contribuinte, 

a faculdade de requisição de audiência 

prévia de mediação e conciliação com os 

representantes do órgão técnico 
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responsável pelo lançamento, e 

assistência de um mediador 

(preferencialmente um advogado 

público), aplicando-se, no que couber, o 

disposto na Lei nº 13.140/2015 (cujo 

artigo 38, para tanto, deverá ser 

alterado). Tais audiências de mediação, 

além de promover o diálogo, poderão 

ensejar oportunidades valiosas para a 

correção de simples erros técnicos ou 

lapsos formais de parte a parte, ou ainda 

para promover a conformação 

espontânea do contribuinte, mediante o 

oferecimento pela Administração de 

maiores esclarecimentos sobre o 

lançamento e suas consequências, assim 

como de aconselhamento sobre 

eventuais meios alternativos de 

regularização disponíveis (programas de 

parcelamento, descontos etc.), podendo 

ser utilizados inclusive canais 

informáticos remotos 

(videoconferência) para a realização 

dessas audiências de forma mais rápida 

e econômica. 

 

Garantia de um grau mínimo de 
isenção e autonomia para os 
órgãos da administração 
judicante 
 
É reconhecido que o processo 

administrativo tributário é um 

procedimento de autotutela de caráter 

interno à Administração (sem prejuízo 

da participação do contribuinte 

interessado, em virtude da garantia do 

contraditório), e que por isso não se 

exige por parte dos órgãos 

administrativos incumbidos da função 

judicante o mesmo grau de 

independência e imparcialidade 

tipicamente exigido das instâncias 

jurisdicionais. Nada obstante, faz-se 

necessário assegurar àqueles órgãos 

administrativos um nível mínimo de 

isenção e autonomia, visando à maior 

efetividade do procedimento de 

autotutela, à garantia dos direito 

fundamentais dos contribuintes e, 

sobretudo, à produção de resultados 

úteis para a sociedade. 

 

Tais requisitos mínimos para designação 

e composição de órgãos julgadores 

deverão ser estabelecidos de forma 

bastante parcimoniosa pela Lei 

Complementar, a fim de não vulnerar o 

princípio federativo, haja vista se tratar 

de matéria sensível para a autonomia 

administrativa dos entes tributantes, 

devendo-se, sempre que possível, 

calibrar a intensidade dessas exigências 

conforme o porte de cada um. 

 

Nesse sentido, considera-se em 

consonância com o princípio federativo 

a possibilidade de a Lei Complementar 

exigir requisitos mínimos de segregação 

de funções entre o órgão responsável 

pela realização do lançamento e o órgão 

incumbido de função judicante, de modo 

que este último não integre a mesma 

estrutura orgânica do primeiro, nem 

fiquem ambos vinculados a uma mesma 

autoridade hierárquica imediata. 

 

Já no que diz respeito à pessoa do agente 

julgador propriamente dito, é 

recomendável que lhe seja conferida a 

garantia de estabilidade na função por 

um prazo mínimo determinado (e.g. 2 

anos), assim como seja estipulada 

vedação para que, enquanto no exercício 

da função, a sua remuneração jamais 

seja vinculada, direta ou indiretamente, 

ao resultado da constituição ou 

arrecadação de créditos e multas 

tributárias. 

 

Requisitos mínimos de qualificação 

também poderão ser previstos pela Lei 

Complementar (e.g. formação superior, 

tempo de experiência profissional, 

cursos de reciclagem, índices mínimos 

de reforma de suas decisões etc.), mas, 

novamente, de forma parcimoniosa e 
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realista, para não produzir exigências de 

difícil cumprimento para os entes 

federativos de menor porte e capacidade 

financeira. 

 

Ademais, é salutar que a Lei 

Complementar preveja a proibição de 

julgamento final por instância política 

monocrática (“recurso hierárquico”), de 

voto duplo por representante partidário 

(assim entendido como aquele indicado 

pela Administração ou pelos 

contribuintes) ou de adoção de critérios 

apriorísticos de desempate em favor de 

quaisquer das partes. 

 

Trata-se aqui de uma zona de livre 

conformação jurídica – segundo a 

maioria já formada no STF no âmbito 

das ADIs 6.399, 6.403 e 6.415 –, mas 

que, em benefício do cumprimento da 

finalidade do processo administrativo 

tributário e do resultado útil que a 

sociedade dele espera, afigura-se 

conveniente e oportuno que a Lei 

Complementar preveja vedação à 

aplicação desses conceitos apriorísticos 

de desempate ao procedimento. 

 

Outros mecanismos, como os de 

embargos infringentes, redistribuição 

do recurso a outro órgão administrativo 

de igual hierarquia ou superior, ou 

mesmo remessa imediata a Tribunal da 

estrutura do Poder Judiciário para 

solução da controvérsia (contudo, sem 

repetição da fase instrutória), podem e 

devem ser adotados como formas mais 

modernas e racionais para a resolução 

desses impasses. 

 

Garantia do duplo grau e sua 
flexibilização para processos de 
menor valor 
 
Para que haja maior efetividade do 

processo de autotutela, assim como 

maior legitimação, parece razoável 

considerar como sendo da essência do 

processo administrativo a garantia de 

duplo grau, mediante recurso a órgão 

diverso daquele que promoveu a revisão 

original do lançamento. 

 

Tais recursos, em conformidade com a 

CF/88 (Súmula Vinculante do STF nº 

21), jamais poderão ser precedidos da 

exigência de depósito ou outras 

garantias. É fundamental ainda que tal 

garantia conste expressamente da Lei 

Complementar, a fim de dissuadir 

propostas inconstitucionais tal como 

aquela que, inadvertidamente, constou 

da letra “I” da seção considerações finais 

da pesquisa denominada Diagnóstico 

do Contencioso Tributário 

Administrativo. 

 

Por outro lado, é recomendável que a Lei 

Complementar forneça aos entes 

federativos maior segurança e 

flexibilidade para inovar na arquitetura 

das instâncias de revisão, em 

conformidade com o tipo e o valor de 

cada processo. É necessário que a 

arquitetura do processo administrativo 

seja pensada de forma realista, tendo em 

vista a capacidade de julgamento 

máxima instalada, ou possível de se 

instalar, em cada estrutura 

administrativa, com todos os custos a ela 

inerentes. Em outras palavras, há de se 

levar em conta a chamada “reserva do 

possível”. 

 

Nessa direção, visando à eficiência e à 

economicidade, parece aceitável que a 

Lei Complementar preveja 

expressamente que o duplo grau não 

seja obrigatório, especialmente para 

processos de valor reduzido, tendo em 

mente que, de acordo com a 

jurisprudência atual do STF o 

mencionado duplo grau, no processo 

administrativo, não é uma garantia 

exigida de forma absoluta (nesse 

sentido: “…a previsão legal de instância 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/diagnostico-do-contencioso-tributario-administrativo#:~:text=O%20Diagn%C3%B3stico%20do%20Contencioso%20Tribut%C3%A1rio,resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20lit%C3%ADgios%20administrativos%20tribut%C3%A1rios.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/diagnostico-do-contencioso-tributario-administrativo#:~:text=O%20Diagn%C3%B3stico%20do%20Contencioso%20Tribut%C3%A1rio,resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20lit%C3%ADgios%20administrativos%20tribut%C3%A1rios.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/diagnostico-do-contencioso-tributario-administrativo#:~:text=O%20Diagn%C3%B3stico%20do%20Contencioso%20Tribut%C3%A1rio,resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20lit%C3%ADgios%20administrativos%20tribut%C3%A1rios.
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única no contencioso administrativo 

não viola o alegado direito ao 

mencionado instituto” – RE 794.149 

AgR, relator ministro Dias Toffoli, DJe 

de 04/12/2014; no mesmo sentido ARE 

nº 809.974, relator ministro Gilmar 

Mendes, DJe de 12/05/2014; e ainda MS 

34.472 AgR, relator ministro Dias 

Toffoli, DJe de 26/10/2017). A 

propósito, mesmo no âmbito do 

processo judicial tributário, o STF já teve 

a oportunidade de declarar a 

possibilidade de restrição legal aos 

recursos à 2ª instância (ARE nº 637.975 

RG, relator ministro Cezar Peluso, DJe 

de 01/09/2011, Tema 408; em sentido 

semelhante veja-se ainda o ARE 

940.225 RG, relator ministro Teori 

Zavascki, DJe de 25/05/2016, Tema 

896). 

 

Alternativamente, a Lei Complementar 

poderia permitir, para os processos de 

valor pouco relevante, que o julgamento 

dos recursos fosse realizado não 

necessariamente por um órgão 

hierarquicamente superior, de estrutura 

mais complexa, bastando que a revisão 

fosse processada por um órgão 

efetivamente diverso do primeiro, ainda 

que dotado de hierarquia equivalente à 

do responsável pela decisão recorrida 

(e.g. redistribuição do recurso de DRJ 

para outra DRJ). Em qualquer caso, é 

importante que seja observado o 

requisito de segregação de funções entre 

os órgãos a quo e ad quem, assim como 

entre aqueles e o órgão responsável pelo 

lançamento. 
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Brasil 

Decreto muda cobrança e 
reduz tarifa de importação 
 
Mudança em fase final de estudo 
equivale a corte de 10% de alíquotas 
 
Por Daniel Rittner — De Brasília 
27/05/2022 05h00  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Porto de Santos: serviço de capatazia 

sairia da base de cálculo de imposto — 

Foto: Marcos Alves/Agência O Globo 

 

O governo tem um decreto presidencial 

pronto para mudar a forma de cobrança 

das tarifas de importação. Com isso, a 

equipe econômica acredita que haverá 

redução adicional de 1,5 ponto 

percentual das alíquotas sobre todos os 

produtos importados. 

 

A ideia, conforme explicaram auxiliares 

do ministro Paulo Guedes (Economia), é 

eliminar os serviços de capatazia da base 

de cálculo do imposto. Capatazia é a 

atividade de carregamento e 

descarregamento das cargas em geral 

nos terminais portuários. 

 

Hoje as alíquotas incidentes sobre bens 

importados são aplicadas levando em 

conta os serviços de capatazia. Fontes do 

governo argumentam que o Brasil é um 

dos poucos países no mundo a adotar 

essa prática e que nem mesmo os sócios 

do Mercosul, incluindo a Argentina, 

fazem isso. 

 

O decreto que altera o sistema de 

cobrança já tem o aval dos ministérios 

envolvidos e da Subchefia de Assuntos 

Jurídicos da Presidência da República. 

Uma última análise está sendo feita pela 

Advocacia-Geral da União (AGU) para 

afastar totalmente o risco de alguma 

ilegalidade por causa da proximidade 

com o período eleitoral. Se passar por 

esse pente-fino derradeiro, vai para 

assinatura do presidente Jair Bolsonaro. 

 

A expectativa do Ministério da 

Economia é que os importados paguem 

10% a menos para entrar no país. A 

Tarifa Externa Comum (TEC) está 

atualmente em 11,6%. Significaria, 

aproximadamente, um corte de 1,5 

ponto percentual. 

 

As autoridades já têm chamado essa 

medida de “terceira rodada”, na prática, 

de cortes de tarifas feito pelo Brasil. No 

ano passado, já houve uma diminuição 

de 10% das alíquotas, cobrindo cerca de 

87% do universo de produtos. Neste 

mês, o governo brasileiro anunciou 

outra rodada de mais 10% de redução, 

que afeta 6.195 códigos aduaneiros. 

Ambas, contudo, são medidas de caráter 

temporário e dependem de aval dos 

demais sócios no Mercosul para se 

tornarem definitivas. 

 

No caso da retirada dos serviços de 

capatazia da base de cálculo, trata-se de 

uma alteração definitiva, em princípio. É 

uma mudança na composição do valor 

aduaneiro que integra a base de cálculo 

da tarifa, mas com efeito semelhante ao 

corte de alíquota. 
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É um pleito antigo do setor privado, 

liderado pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), e o governo prefere não 

falar em “renúncia fiscal” por considerar 

que tarifa de importação é 

essencialmente um imposto de caráter 

regulatório, além de transversal, para 

toda a economia. Pela lei, não precisa de 

nenhuma compensação tributária. 

 

Segundo o ministério, a estimativa de 

perda de arrecadação com essa mudança 

é de R$ 461,3 milhões em 2022, mas 

caindo nos próximos anos. A equipe 

econômica, no entanto, considera esse 

valor irrisório perto da diminuição do 

“custo Brasil” e do ganho de 

competitividade com o ato. 

 

“A taxa de capatazia no valor aduaneiro 

sempre foi incompatível com as regras 

da Organização Mundial do Comércio 

[OMC], pois distorce a competitividade 

dos setores produtivos nos mercados 

interno e externo”, afirma Leandro 

Barcelos, coordenador de comércio 

internacional da BMJ Consultores 

Associados. 

 

“O Brasil ainda é um dos únicos países 

no mundo que ainda cobram esse 

tributo, gerando um custo adicional na 

aquisição de insumos utilizados na 

cadeia produtiva. A retirada da taxa de 

capatazia seria um acerto da estratégia 

do governo para desonerar a base de 

cálculo das tarifas de importação. 

Reduziria de modo significativo os 

custos industriais e aumentaria, no 

médio prazo, a competitividade da 

indústria brasileira, impactando na 

queda de custos dos produtos para o 

consumidor final”, completa Barcelos. 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/27/decreto-muda-cobranca-e-
reduz-tarifa-de-importacao.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Eletrobras (ELET3) lança 
oferta de ações de sua 
privatização 
 
Serão ofertadas 627,7 milhões de novas 
ações e outras 69,8 milhões de ações do 
BNDESPar; preço por ação será fixado 
em 9 de junho 
 
Por Fabio Couto, Ricardo Bomfim e 
Eulina Oliveira, Valor — Rio e São 
Paulo 
27/05/2022 09h51  Atualizado há 14 
minutos 

 
A Eletrobras (ELET3, ELET6) 

publicou há pouco o aviso da oferta 

pública de ações para a privatização da 

companhia. Conforme o documento 

enviado à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), a oferta 

primária (de novos papéis) será de, 

inicialmente, 627.675.340 milhões de 

ações. A oferta secundária (papéis já 

existentes) será de 69.801.516 milhões 

de ações do BNDESPar. A operação 

poderá ter lote suplementar de até 15% 

das ações da oferta inicial. 

 

Segundo o documento em que comunica 

o pedido de oferta perante à Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), a 

Eletrobras destaca que a oferta primária 

inclui American Depositary 

Receipts (ADRs), emitidos 

nos Estados Unidos. 

 

O início do período de reserva será de 3 

a 8 de junho (7 de junho para a reserva 

prioritária). O processo de coleta de 

intenções de 

investimento ("bookbuilding") será 

em 9 de junho, quando será definido 

o preço por ação. O início das 

negociações dos ADRs na Bolsa de Nova 

York (Nyse) será em 10 de junho e das 

ações na B3 em 13 de junho. 

 

Na manhã desta sexta-feira, a 

companhia elétrica republicou o seu 

balanço relativo ao primeiro trimestre 

para incluir, no parecer do auditor 

independente, um parágrafo que 

enfatiza as incertezas decorrentes 

da decisão de Furnas, subsidiária da 

Eletrobras, de assumir a dívida arbitral 

de R$ 1,58 bilhão da usina de Santo 

Antônio Energia (Saesa). A 

discussão sobre a usina acabou 

atrasando o lançamento da oferta, 

que estava previsto para a noite desta 

quinta-feira (26). 

 

Se não houver autorização dos 

debenturistas para a subscrição do 

aumento de capital da Saesa, a 

Eletrobras pode ficar inadimplente. 

Furnas possuía uma dívida de R$ 7 

bilhões no fim de março, enquanto a 

dívida consolidada da Eletrobras é de R$ 

41,64 bilhões. 

 

A fonte negou também os rumores de 

que a queda das ações da Eletrobras na 

véspera havia sido em função de uma 

reprecificação na oferta. “É um ‘follow-

on’. O preço do mercado vai variar até o 

dia 9 de junho [quando ocorre a 

precificação da oferta]. Não tem faixa 

como em um IPO [oferta pública inicial 

de ações, na sigla em inglês]. Vai ser 

definido pelo valor em que as ações 

estiverem operando mais perto do dia.” 

 

Os bancos coordenadores da oferta são 

Bank of America, BTG Pactual, Goldman 

Sachs, Itaú BBA, XP Investimentos, 

Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, 

Citi, Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan 

Stanley e Safra. 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/27/eletrobras-republica-balano-de-1-tri-para-incluir-riscos-relacionados-a-furnas-e-saesa.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/27/furnas-assume-usina-santo-antonio.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/27/furnas-assume-usina-santo-antonio.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/26/eletrobras-lana-oferta-de-aes-hoje-precificao-ser-em-9-de-junho-dizem-fontes.ghtml
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Usina Santo Antônio, no Rio Madeira — 

Foto: Divulgação 

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

ia/2022/05/27/eletrobras-lanca-oferta-

de-acoes-de-sua-privatizacao.ghtml  
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Finanças 

Economistas divergem sobre 
adiar meta para 2024 
 
Polêmica é sobre se o BC deve seguir 
subindo os juros ou evitar pegar tão 
pesado agora e adiar o cumprimento da 
meta de inflação 
 
Por Alex Ribeiro — De São Paulo 
27/05/2022 05h00  Atualizado há 5 
horas 

 
Alguns dos mais experientes 

economistas do país entraram na 

polêmica sobre se o Banco Central deve 

seguir subindo os juros ou se deve evitar 

pegar tão pesado agora e adiar o 

cumprimento da meta de inflação em 

2024. 

 

No 8º Seminário Anual de Política 

Monetária, promovido anteontem pelo 

IbreFGV, com apoio do Valor, o ex-

presidente do BC Affonso Celso Pastore 

defendeu “proatividade na subida da 

taxa de juros” para evitar maiores custos 

da desancoragem das expectativas de 

inflação. Sua posição foi alinhada, em 

muitos aspectos, à do ex-diretor do BC 

José Júlio Senna. 

 

Do outro lado, o também ex-diretor do 

BC Eduardo Loyo defendeu que a 

estratégia de política monetária que 

envolve menos custos, nas 

circunstâncias atuais, é adiar o 

cumprimento da meta de inflação para 

2024, já que fazê-lo em 2023 tornou-se 

pouco crível e dificulta a própria 

ancoragem das expectativas. 

 

O debate espelha a divisão presente no 

mercado financeiro. Em reuniões com 

economistas privados feitas pelo Banco 

Central nesta semana, dentro dos 

preparativos para a elaboração do 

Relatório de Inflação, alguns 

defenderam a continuidade da alta dos 

juros para debelar as mais recentes 

pressões inflacionárias; outros, não 

subir tanto agora e adiar cortes de juros 

previstos para o ano que vem. 

 

O Comitê de Política Monetária 

(Copom) do BC deu sinais, desde março, 

que pretendia parar em breve de subir os 

juros básicos, hoje em 12,75% ao ano. 

Porém, a indicação de uma última alta 

em junho, para 13,25%, foi colocada em 

questão pelos mercados, depois da 

divulgação de um IPCA-15 salgado nesta 

semana. 

 

Senna, que é diretor do Centro de 

Estudos Monetários do IbreFGV, 

argumentou que a imprevisibilidade é 

uma das principais características do 

surto inflacionário que assola várias 

partes do mundo. Nesse ambiente, ele 

considera melhor os BCs se 

comprometerem menos sobre onde vão 

levar o grau de aperto monetário. 

“Compromissos não são 

recomendáveis”, afirmou. 

 

O IPCA-15, para ele, confirmou o quadro 

inflacionário complicado, e dificilmente 

as expectativas do mercado não vão ser 

contaminadas. “O mercado está vendo 

que a coisa está piorando”, argumentou. 

“Se o BC insistir em dizer que não está 

vendo a mesma coisa, pode ser 

interpretado que jogou a toalha.” 

 

Para Pastore, sócio da consultoria A. C. 

Pastore & Associados, se o Banco Central 

se der por satisfeito e parar de subir o 

juro quando a taxa chegar a 13,25% ao 

ano, deixando-a parada nesse patamar 

em boa parte do ano que vem, vai 

conseguir baixar a inflação, mas não 
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cumprir a meta. “Ele pode estar contente 

em ter baixado a inflação, mas isso tem 

um custo”, argumentou. “Ele perde 

credibilidade.” 

 

O economista afirmou que, nos níveis 

atuais, a taxa de juro real está acima da 

taxa neutra, portanto baixa a inflação. 

Mas, ao ficar aquém do nível necessário 

para cumprir a meta de inflação, poderá 

afetar negativamente as expectativas do 

mercado. A contrapartida disso, 

afirmou, é o aumento da inércia 

inflacionária, o que representa um custo 

a mais para desinflacionar. 

 

No fundo, disse, trata-se de uma escolha 

típica da função de perdas que os 

banqueiros centrais têm diante de si: 

privilegiar o combate à inflação ou 

salvaguardar o crescimento da 

economia. Alguns deles são mais 

sensíveis às perdas do lado da inflação, 

outros pesam mais perdas do lado da 

atividade. 

 

“Esse Banco Central [...] dá um peso 

maior para a atividade econômica”, 

disse. “Ele não vai perder o controle [da 

inflação], a inflação vem para baixo. Só 

que vamos conviver com inflação mais 

alta por mais tempo. A inércia tende a 

subir, a capacidade de ancoragem das 

expectativas tende a cair e vamos ficar 

com a economia crescendo menos por 

mais tempo.” 

 

Loyo, atualmente membro do Conselho 

do banco BTG Pactual, defendeu que um 

eventual alongamento do cumprimento 

da meta de inflação para depois de 2023 

é, de certa forma, uma questão de 

melhor gestão da política monetária, e 

não reflete necessariamente o 

posicionamento do banqueiro central 

entre pesar mais na estabilidade 

monetária ou na atividade. 

 

Ele lembrou que, pessoalmente, não é 

reconhecido como um economista que 

defenderia uma atitude mais leniente 

com a inflação. Loyo foi membro de uma 

das formações reconhecidamente mais 

austeras do Copom, sob o comando de 

Henrique Meirelles. No entanto, disse, 

não está alinhado com os que 

consideram que a atitude 

verdadeiramente responsável e de 

menor custo, no momento, seja 

perseguir a meta de inflação em 2023. 

 

Para ele, nas circunstâncias atuais, está 

se tornando uma “quimera”, ou uma 

fantasia, o cumprimento da meta de 

inflação em 2023. “Insistir que vai 

entregar a meta em 2023 está ficando 

cada vez mais inútil do ponto de vista de 

ancoragem de expectativas”, sustentou. 

Ele reconheceu, porém, que um dos 

desafios é o BC comunicar de forma 

adequada o eventual deslocamento do 

seu objetivo inflacionário para 2024. 

 

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

ia/2022/05/27/economistas-divergem-

sobre-adiar-meta-para-2024.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/27/economistas-divergem-sobre-adiar-meta-para-2024.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/27/economistas-divergem-sobre-adiar-meta-para-2024.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/27/economistas-divergem-sobre-adiar-meta-para-2024.ghtml
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Empresas 

Aneel e CCEE realizam hoje 
leilão de energia nova A-4 
 
Ao todo, serão ofertados mais de 75 
gigawatts (GW) distribuídos em 1.894 
empreendimentos das fontes eólica, 
solar, PCH e térmicas a biomassa 
 
Por Robson Rodrigues, Valor — São 
Paulo 
27/05/2022 09h56  Atualizado há uma 
hora 

 
A Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE) e a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

realizam hoje, 27 de maio, às 10h, o 

leilão de energia nova A-4 para 

atendimento das distribuidoras no 

mercado regulado. 

 

Ao todo, serão ofertados mais de 75 

gigawatts (GW) distribuídos em 1.894 

empreendimentos das fontes eólica, 

solar, PCH e térmicas a biomassa. o 

suprimento de energia deverá começar 

em até quatro anos após a realização da 

disputa. Neste caso, os 

empreendimentos deverão dar início à 

operação comercial até 1º de janeiro de 

2026. 

 

O edital prevê o prazo de contrato de 20 

anos para as hidrelétricas e térmicas a 

biomassa e de 15 anos para as eólicas e 

solares. Térmicas e PCHs terão um preço 

energia que servirá de base para a 

disputa entre os investidores fixado em 

R$ 315 por megawatt-hora (MWh). Já as 

eólicas e fotovoltaicas terão o preço-teto 

fixado em R$ 225 por MWh. 

 

O mercado prevê baixa demanda. Além 

das distribuidoras estarem 

sobrecontratadas, a redução do 

crescimento da economia, o cenário de 

abertura do mercado livre de energia e o 

crescimento da geração própria de 

energia (geração distribuída) estão 

tirando mercado das concessionárias. 

 

 
Imagem de Solarimo por Pixabay 

energia solar artigo para opiniao artigo 

para Violeta — Foto: ATENÇÃO: 

DEFINIR CRÉDITO! 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/27/aneel-e-ccee-realizam-
hoje-leilo-de-energia-nova-a-4.ghtml   
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/27/aneel-e-ccee-realizam-hoje-leilo-de-energia-nova-a-4.ghtml
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/27/aneel-e-ccee-realizam-hoje-leilo-de-energia-nova-a-4.ghtml
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Jurídico 

STF: Maranhão, Minas Gerais 
e Paraná dão início a 
respostas sobre ICMS 
 
Ministro André Mendonça pediu uma 
série de informações aos Estados ao 
suspender norma do Confaz 
 
Brasília 
27/05/2022 07h00  Atualizado há 4 
horas 

 
As respostas aos questionamentos feitos 

pelo ministro André Mendonça, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), sobre 

as alíquotas de ICMS começaram a 

chegar. As primeiras foram dos Estados 

do Maranhão, Minas 

Gerais e Paraná. Apesar do prazo de 

48 horas para resposta, o pedido só foi 

expedido para alguns Estados na quinta-

feira por falha no envio do e-mail. 

 

O retorno dos Estados está inserido na 

ação sobre o Convenio ICMS nº 16, de 

março, que definiu uma alíquota 

máxima, mas estabeleceu para cada 

Estado um fator de equalização que 

levou a alíquotas diferenciadas para 

cada um dos entes. A intenção do 

Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) era garantir que o 

ICMS de cada Estado tivesse o mesmo 

nível que vinha sendo aplicado desde 

novembro de 2021, quando o colegiado 

começou a política de congelamento do 

tributo. 

 

A Lei Complementar nº 192, de 2022, 

implementou a monofasia e 

uniformidade de alíquota na tributação 

de combustíveis pelo ICMS. Mas, 

segundo a visão da União, o Convênio nº 

16 acabou desvirtuando a previsão da lei 

ao permitir alíquotas diferenciadas 

entre cada Estado. Em liminar, a 

Advocacia-Geral da União (AGU) pediu 

a suspensão de parte do convênio e 

conseguiu. Na terça-feira, pediu a 

suspensão integral. 

 

O ministro André Mendonça aceitou o 

pedido adicional, mas solicitou uma 

série de esclarecimentos aos 

Estados. Entre as informações 

requeridas estão o valor da arrecadação 

tributária bruta da unidade federada 

com o ICMS em relação aos 

combustíveis e os pesos proporcionais 

médios do ICMS na formação dos preços 

finais de combustíveis. 

 

 
Ministro André Mendonça — Foto: 

Denio Simões/Valor - 2/9/2019 

 

As primeiras respostas que aparecem no 

andamento do processo são dos Estados 

do Maranhão, Minas Gerais e Paraná. 

Cada um enviou as respostas em um 

formato de tabela diferente. 

 

No Maranhão, em junho de 2022, o peso 

do ICMS no preço da gasolina foi 

de 28,5%, no diesel 16,5% e, 

no GLP, 14%. A Secretaria de Estado de 

Fazenda de Minas Gerais respondeu 

com algumas dúvidas e pediu aumento 

do prazo. Mas indicou que a alíquota 

efetiva de ICMS sobre a gasolina em 

abril de 2022 foi de 31%. Do 

diesel, 15% e sobre o GLP, 18%. No 

Paraná, o ICMS sobre a gasolina 

foi 27%, no diesel, 12% e 17% no GLP. 
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https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/coluna/stf-maranhao-minas-
gerais-e-parana-dao-inicio-a-respostas-
sobre-icms.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Teto do ICMS: Por que a 
medida aprovada na Câmara 
tem tudo para terminar na 
Justiça? Entenda 
 
Sem força política para barrar limite de 
17% sobre combustíveis, energia e 
telecom, estados devem recorrer à 
esfera judicial. Mas podem perder se 
STF definir itens como essenciais 
 
Por Eliane Oliveira e Marcelo Mota — 
Brasília e São Paulo 
27/05/2022 04h30  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Sede do STF, em Brasília — Foto: Pablo 

Jacob 

 

Diante da iminente derrota dos estados 

na esfera política, especialistas ouvidos 

pelo GLOBO acreditam que os governos 

estaduais vão recorrer à Justiça contra a 

fixação de um teto de 17% para o ICMS 

sobre energia elétrica, 

telecomunicações, combustíveis e gás 

natural. 

 

O texto foi aprovado por uma ampla 

maioria na Câmara na quarta-feira e 

não deve haver dificuldade de passar 

pelo Senado, segundo indicou o próprio 

presidente da Casa, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), que chamou a medida 

de inteligente nesta quinta-feira. 

O ex-secretário da Receita Federal 

Everardo Maciel ressalta que o artigo 

155 da Constituição determina que 

combustíveis e lubrificantes devem ter 

uma alíquota única, monofásica e ad 

rem (cobrada sobre a quantidade 

produzida). A questão é que cada estado 

pode dar o desconto que quiser. 

 

— Há uma carência de liderança em 

política tributária no país — critica 

Maciel. 

 

 
O ex-secretário da Receita Federal, 

Everardo Maciel — Foto: Geraldo 

Magela/Agência Senado 

 
Fernando Scaff, professor titular de 

Direito Financeiro USP, também 

acredita no risco de judicialização, caso 

o projeto seja aprovado no Senado. Ele 

ressaltou que, se por um lado a medida 

fere a autonomia dos estados, por outro, 

as empresas brasileiras estão 

preocupadas com a escalada de preços. 

 

— Os lados, União e estados, não se 

entendem, e quem vai ter que decidir é o 

Supremo. Uma lástima —afirmou Scaff, 

que também é sócio do escritório 

Silveira, Athias, Soriano de Mello, 

Bentes, Lobato & Scaff Advogados. 

 

Ecos da Lei Kandir 
 
Daniel Corrêa Szelbracikowski, sócio da 

Advocacia Dias de Souza, diz que uma 

disputa judicial é o desfecho mais 

provável. Para a advogada tributarista 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/camara-aprova-teto-do-icms-para-combustiveis-e-energia-que-deve-baixar-precos-no-ano-eleitoral.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/camara-aprova-teto-do-icms-para-combustiveis-e-energia-que-deve-baixar-precos-no-ano-eleitoral.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/pacheco-diz-que-teto-do-icms-parece-instrumento-inteligente-e-promete-debate.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/pacheco-diz-que-teto-do-icms-parece-instrumento-inteligente-e-promete-debate.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/pacheco-diz-que-teto-do-icms-parece-instrumento-inteligente-e-promete-debate.ghtml
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Ana Vogado, sócia do Malta Advogados, 

o projeto de lei causou insatisfações de 

todos os lados. 

 

Enquanto os estados se insurgem contra 

a possibilidade de um teto para o tributo, 

a União demonstra que não quer arcar 

com perda de arrecadação, caso essa 

queda ultrapasse 5%. 

 

— Essa situação se assemelha ao que 

aconteceu com a Lei Kandir, editada em 

1996, que dispunha que a União 

compensasse os estados pelo ICMS não 

arrecadado com a desoneração das 

exportações — compara a tributarista. 

 

 
O presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco — Foto: Roque de Sá/Agência 

Senado 

 

Carlos Eduardo Navarro, professor da 

pós-graduação em Direito Tributário da 

Escola de Direito de São Paulo e sócio de 

Galvão Villani, Navarro, Zangiácomo e 

Bardella Advogados, lembra que a Lei 

Kandir gerou disputas entre União e 

estados. Porém, as decisões tomadas 

foram construídas com diálogo e saídas 

consensuais. 

 

Para o advogado, o projeto fere a 

autonomia dos governos estaduais 

prevista na Constituição: 

 

— Não tenho dúvidas de que esse projeto 

é uma afronta ao pacto federativo. Caso 

haja aprovação pelo Senado, acredito 

que o Supremo Tribunal Federal (STF) 

deverá declarar a lei inconstitucional. 

 

Perdas em SP podem chegar a R$ 
8,6 bi 
 
Em São Paulo, a perda de arrecadação 

com os termos propostos no projeto 

aprovado deve girar em torno de R$ 8,6 

bilhões por ano, nas contas da Secretaria 

de Fazenda do Estado. Para o secretário 

Felipe Salto, dificilmente esse dinheiro 

retorna, se depender do sistema de 

créditos proposto no projeto. 

 

— Vai virar uma nova Lei Kandir — disse 

Salto a jornalistas ontem. 

 

 
O secretário de Fazenda do Estado de 

São Paulo, Felipe Salto — Foto: Pedro 

França/Agência Senado 

 

O secretário criticou o texto aprovado na 

Câmara, dizendo que sequer está claro 

se, para os estados, os créditos serão 

abatidos do estoque da dívida mantida 

com a União ou do seu fluxo de 

pagamentos. 

 

Além da dificuldade que todos os 

estados terão para receber os créditos do 

imposto recolhido prevista por Salto, ele 

avalia que o efeito da medida proposta 

pelo governo federal não fará diferença 

no preço dos combustíveis. 

 

Sobre a gasolina, nas contas da Fazenda 

paulista, a limitação do ICMS deve 

provocar um abatimento de R$ 0,10 a 
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R$ 0,12 no preço cobrado na bomba. 

Valor que, estima ele, será corroído 

rapidamente com a elevação continuada 

dos preços dos combustíveis. 

 

Segundo Felipe Salto, a estratégia de São 

Paulo para reverter o quadro traçado no 

projeto ainda não está definida. Por 

enquanto, prefere a torcida para que o 

Senado não aprove o texto que saiu da 

Câmara. Se o texto passar nas condições 

em que está, o secretário acredita que 

haja argumentos para contestá-lo na 

Justiça, alternativa que prefere evitar: 

 

– Se o governo (federal) quiser, faz um 

crédito extraordinário e distribui esse 

dinheiro dos dividendos — propôs Salto, 

em referência à parcela dos lucros da 

Petrobras que vai para o Tesouro pelo 

fato de a União ser a acionista 

majoritária da empresa. 

 

Há chance de o STF validar 
argumento do projeto 
 
Donovan Mazza Lessa, sócio do Maneira 

Advogados e membro da Associação 

Brasileira de Direito Financeiro (ABDF), 

concorda que os estados alegarão que 

sua competência para fixar alíquotas foi 

invadida. Mas lembrou que a 

Constituição prevê o princípio da 

seletividade — o que significa que o 

ICMS deve ser graduado conforme a 

essencialidade do bem ou serviço. 

 

Sócio da Lippert Advogados e presidente 

do Instituto de Estudos Tributários e da 

Comissão Especial de Direito Tributário 

da OAB/RS, Rafael Korff Wagner 

reforça esse argumento. Segundo ele, o 

princípio da seletividade, que diz que 

quanto mais essencial, menor deve ser a 

alíquota do ICMS, já está previsto na 

Constituição. 

 

Wagner lembra que, recentemente, o 

STF se pronunciou dizendo que energia 

elétrica e telecomunicações são serviços 

essenciais. Ele avalia que combustíveis 

também podem ser considerados assim: 

 

— Os estados poderão judicializar a 

matéria, mas o Supremo tende a manter 

seu entendimento dizendo que 

combustível é essencial e se aplica à 

seletividade. 

 

O princípio constitucional de que o 

ICMS deve ser menor para bens e 

mercadorias essenciais também é 

mencionado por Luiz Gustavo Bichara, 

sócio-fundador do escritório Bichara 

Advogados. No entanto, ele destaca que 

a interpretação sobre combustíveis é 

polêmica. 

 

— Combustível é mercadoria essencial? 

Para muitos — dentre os quais eu me 

insiro, é. Porém, certamente, para os 

estados, não o é. Então, não tenho 

dúvidas de que vai gerar litígio. 

 

Tereza Amorim, advogada tributarista 

sócia do Bento Muniz Advocacia, avalia 

que a limitação da alíquota é uma saída 

imediata para um problema estrutural. 

Esses arranjos, não raro, causam 

distorções econômicas, adverte: 

 

— Como diria o ditado popular, “não 

existe almoço grátis”. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/05/teto-do-icms-
especialistas-explicam-por-que-
medida-aprovada-na-camara-tem-
tudo-para-terminar-na-justica.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

G7 concorda em eliminar 
energia a carvão, mas não 
define data para isso 
 
Países também concordaram em 
interromper financiamento a projetos 
com combustíveis fósseis no exterior 
até o fim do ano 
 
Por O Globo Com Agências 
Internacionais — Berlim 
27/05/2022 12h04  Atualizado há 9 
minutos 

 

 
Pilhas de carvão são vistas na usina 

termelétrica Hekinan, na região central 

do Japão — Foto: Yuka 

Obayashi/Reuters 

 

Ministros dos maiores países 

desenvolvidos do mundo concordaram 

nesta sexta-feira em gradualmente 

eliminar o uso de energia movida a 

carvão, no primeiro compromisso 

coletivo dos países do Grupo dos Sete 

(G7) neste sentido. 

 

O compromisso assumido, no entanto, 

foi mais fraco do que o proposto em um 

rascunho do comunicado final visto pela 

Reuters, que incluía uma meta de acabar 

com a geração de energia a carvão até 

2030. 

No compromisso, publicado ao término 

de três dias de conversas do Grupo dos 

Sete (G7) em Berlim, o G7 concordou em 

descarbonizar em grande parte seus 

setores de energia até 2035 e 

interromper o financiamento público 

para projetos de combustíveis fósseis no 

exterior até o final deste ano, exceto em 

circunstâncias limitadas. 

 

"Nos comprometemos a alcançar um 

setor elétrico predominantemente 

descarbonizado até 2035 (...) e apoiar a 

aceleração da eliminação global do 

carvão", diz o texto. 

 

Para atingir esse objetivo, o grupo de 

países prometeu "acabar com o apoio 

público direto a projetos sem mitigação 

no setor de energia fóssil", anunciaram 

os ministros. 

 

O termo "sem mitigação" refere-se a 

projetos que não utilizam nenhuma 

técnica para compensar a poluição 

causada pelas emissões de dióxido de 

carbono. 

 

G7 também diz que a crise energética 

provocada pela guerra Rússia-Ucrânia 

não deve inviabilizar os esforços para 

combater as mudanças climáticas. 

 

Fontes familiarizadas com as discussões 

disseram que o Japão e os Estados 

Unidos indicaram que não poderiam 

apoiar o prazo de 2030. 

 

O carvão é o combustível fóssil que mais 

emite CO2 e seu uso precisa despencar 

se o mundo quiser evitar o aquecimento 

catastrófico do planeta e os piores 

impactos das mudanças climáticas. 

 

O G7 se reuniu em Berlim em um 

cenário de custos crescentes de energia e 

preocupações com o fornecimento de 

combustível devido à guerra na Ucrânia. 
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O conflito motivou alguns países a 

comprar mais combustíveis fósseis não 

russos e a queimar carvão para reduzir a 

sua dependência de suprimentos russos. 

 

O ministro da Economia alemão, Robert 

Habeck, disse em entrevista coletiva que 

é necessário pensar além da necessidade 

imediata de substituir a importação de 

combustíveis fósseis da Rússia. 

 

— Deve ficar claro para nós que os 

desafios de nossa geração política, de 

limitar o aquecimento global, não 

desaparecerão se nos concentrarmos 

apenas no presente.O tempo está 

literalmente acabando. 

 

O comunicado assumiu um 

compromisso com um setor rodoviário 

altamente descarbonizado até 2030, 

incluindo o aumento significativo da 

venda e participação na frota em 

circulação de veículos leves de emissão 

zero. 

 

O Japão também se uniu aos outros 

países do G7 (Estados Unidos, Canadá, 

França, Itália, Reino Unido e Alemanha) 

em uma promessa de acabar com o 

financiamento público para projetos de 

combustíveis fósseis no exterior até o 

final do ano para ajudar a combater o 

aquecimento global. 

 

Todos os países do G7, exceto o Japão, 

fizeram esta promessa na Cúpula do 

Clima (COP26) no ano passado, e 

ativistas disseram que seria uma 

mudança significativa se o Japão 

participasse da iniciativa. 

 

— É bom que o Japão, que é o principal 

financiador de combustíveis fósseis no 

mundo, tenha se juntado aos outros 

países do G7 — comentou à AFP Alden 

Meyer, especialista do think tank 

europeu E3G. 

 

O Japão forneceu US$ 10,9 bilhões para 

esses projetos em média por ano de 2018 

a 2020, com a maior parte gasta em 

petróleo e gás, de acordo com análise da 

organização sem fins lucrativos Oil 

Change International. 

 

— Se o Japão implementar esse 

compromisso com integridade, ele 

transferirá diretamente US$ 11 bilhões 

por ano de combustíveis fósseis para 

energia limpa e terá um impacto indireto 

muito maior, dada a influência do Japão 

sobre outros financiadores na Ásia e em 

todo o mundo — disse Susanne Wong, 

diretora para a Ásia da organização Oil 

Change. 

 

Ao abranger todos os combustíveis 

fósseis, incluindo petróleo e gás, o 

acordo vai além da promessa feita pelos 

países do G20 no ano passado de 

interromper o financiamento externo 

apenas para carvão. 

 

O G7 também se comprometeu a tomar 

medidas ambiciosas contra a poluição 

plástica e aumentar os esforços 

nacionais para conservar ou proteger 

pelo menos 30% de suas próprias áreas 

costeiras e marinhas até 2030. 
 

https://oglobo.globo.com/mundo/notic
ia/2022/05/g7-concorda-em-eliminar-
energia-a-carvao-mas-nao-define-data-
para-isso.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2022/05/g7-concorda-em-eliminar-energia-a-carvao-mas-nao-define-data-para-isso.ghtml
https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2022/05/g7-concorda-em-eliminar-energia-a-carvao-mas-nao-define-data-para-isso.ghtml
https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2022/05/g7-concorda-em-eliminar-energia-a-carvao-mas-nao-define-data-para-isso.ghtml
https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2022/05/g7-concorda-em-eliminar-energia-a-carvao-mas-nao-define-data-para-isso.ghtml
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Economia 

Real objetivo por trás do 
troca-troca na Petrobras é 
entregar o comando da 
estatal ao Centrão 
 
Bolsonaro finge que está buscando uma 
solução técnica. Falou até em privatizar 
a Petrobras. Papo eleitoreiro: se a 
estatal não colabora, melhor me livrar 
dela. Todo mundo sabe que não é para 
valer 

 
Elena Landeu*, O Estado de S.Paulo 
27 de maio de 2022 | 04h00 

 
O que quer Bolsonaro com esse troca-

troca na Petrobras? Certamente, não é 

aliviar o peso dos derivados no 

orçamento dos brasileiros. Fosse esse o 

objetivo, já teria criado políticas 

específicas, como vários países do 

mundo. Ele trata do assunto como se a 

responsabilidade de resolver não fosse 

dele. O inimigo do povo é a 

malvada Petrobras e os governadores. 

Já vimos esse filme no passado. Mais 

fácil lavar as mãos e buscar um inimigo 

imaginário do que resolver. 

 

Já deu tempo para desenhar uma 

política temporária de subsídios, afinal, 

a guerra da Ucrânia é grave o suficiente 

para apelar para o uso de créditos 

extraordinários. Ao contrário do que ele 

pretende – subsidiar todo mundo, quem 

precisa e quem não precisa —, é possível 

focalizar esse apoio do governo para o 

gás de cozinha e o diesel. Poderia apoiar 

Estados e municípios em políticas que 

reduzissem o custo do transporte 

público, em vez de sua “guerra santa” 

contra ICMS. Há muitas opções. Poderia 

até copiar o que Temer fez. Mas ele 

escolheu a pior: intervir na Petrobras. 

 

Convocaram Sachsida, o mais fiel 

membro da equipe de Guedes e de 

Bolsonaro, para segurar os reajustes. Ele 

já nem disfarça mais o abandono – até 

no discurso – da agenda liberal na 

economia. Depois veio Caio Mario 

Andrade, que não atende aos requisitos 

da Lei das Estatais. Melhor mudar a lei, 

segundo Lira. 

 

Elena Landau: "Se fosse séria a ideia de 

vender a companhia, estariam tentando 

valorizar o ativo e aumentar os ganhos 

para a União"  Foto: Paulo 

Whitaker/Reuters - 01/07/2017 

 

A brilhante ideia do ministro Guedes é 

espaçar reajustes por cem dias (mas vai 

que o preço cai e o real se valoriza? Vai 

acabar deixando o Sachsida 

desempregado). Guido foi direto ao 

ponto: congelou os preços de uma vez. O 

estatuto agora exige que a União 

compense a empresa por prejuízos 

causados por defasagens nos preços. 

Então, bora mudar as regras de 

governança. 

 

Bolsonaro finge que está buscando uma 

solução técnica. Falou até em privatizar 

a Petrobras. Papo eleitoreiro: se a estatal 

não colabora, melhor me livrar dela. 

Todo mundo sabe que não é para valer. 

 

O teatrinho dos ministros Guedes e 

Sachsida não colou. Não passa de uma 

farsa. Se fosse séria a ideia de vender a 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
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companhia, estariam tentando valorizar 

o ativo e aumentar os ganhos para a 

União. O que se vê é o oposto. A 

privatização não tem a menor 

viabilidade no momento nem garante a 

redução dos preços dos combustíveis. 

 

A troca de ministros e diretoria não vai 

adiantar nada. O real objetivo por trás 

dessa pantomima é a entrega do 

comando da Petrobras ao Centrão. 

 

É a pauta eleitoral no comando. Vale 

tudo para segurar os preços. Guedes está 

seguindo a cartilha do Mantega. 

 

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

ias/geral,elena-landau-objetivo-troca-

troca-petrobras-comando-

centrao,70004077314  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,elena-landau-objetivo-troca-troca-petrobras-comando-centrao,70004077314
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,elena-landau-objetivo-troca-troca-petrobras-comando-centrao,70004077314
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,elena-landau-objetivo-troca-troca-petrobras-comando-centrao,70004077314
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,elena-landau-objetivo-troca-troca-petrobras-comando-centrao,70004077314
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Economia 

Abril apresenta a menor 
proporção de reajustes de 
salários com ganhos reais em 
2022, diz Dieese 
 

Levantamento aponta que apenas 8% 

alcançaram resultados acima do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor do 

IBGE 
 
Jessica Brasil Skroch, O Estado de 
S.Paulo 
27 de maio de 2022 | 10h43 

 
Abril foi o mês que teve a menor 

proporção de reajuste de salários com 

ganhos reais neste ano, segundo 

levantamento do Departamento 

Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos 

(Dieese). Apenas 8% dos reajustes 

foram acima do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC), 

do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Essa 

foi a segunda menor proporção nas 

últimas 15 datas-bases, acima apenas de 

novembro de 2021. 

 

Os reajustes iguais ao índice 

representam 46% do total de reajustes. 

De acordo com o Dieese, os dados 

preliminares praticamente repetem os 

da data-base de março, quando 53,7% 

das negociações conseguiram reajustes 

iguais ou superiores ao INPC. Porém, o 

percentual de reajustes abaixo 

da inflação, 46% do total, ainda 

permanece em alto patamar.  

 

Levantamento aponta que apenas 8% 

alcançaram resultados acima do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor do 

IBGE Foto: Fábio Motta/Estadão 

 

No acumulado do ano, houve ligeira 

piora em relação ao boletim anterior. Os 

reajustes salariais abaixo do INPC-IBGE 

representam 40,8% do total no ano. 

Aqueles em percentuais iguais à inflação 

são 31,6%, e os resultados acima do 

índice inflacionário representam 27,6%.  

 

Variação real média 
 
Em abril, a variação real média dos 

reajustes foi de -0,76%. Em todas as 

últimas 15 datas-bases, o Dieese afirma 

que a variação real dos reajustes foi 

negativa, especialmente em julho de 

2021 (-1,94%).  

 

“As médias negativas refletem o peso dos 

resultados abaixo do INPC-IBGE, que 

superam em grandeza os ganhos dos 

reajustes acima do índice inflacionário”, 

explica o Dieese. 

 

Os reajustes abaixo do INPC-IBGE de 

abril foram, em média, equivalentes a 

apenas 83% do valor necessário para a 

recomposição plena dos salários. 

 

Reajuste necessário  
 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/salario
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dieese-departamento-intersindical-de-estatistica-e-estudos-socioeconomicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dieese-departamento-intersindical-de-estatistica-e-estudos-socioeconomicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dieese-departamento-intersindical-de-estatistica-e-estudos-socioeconomicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dieese-departamento-intersindical-de-estatistica-e-estudos-socioeconomicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inpc-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inpc-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
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Devido ao aumento de 1,04% dos preços 

em abril, o valor do reajuste necessário 

para maio será de 12,47%, segundo o 

INPC-IBGE. Esse é o maior valor do 

período considerado no boletim do 

Dieese, entre fevereiro de 2021 a maio de 

2022.  

 

Pisos salariais 
 
O valor médio dos pisos de 2022 é de R$ 

1.414,77. O maior valor médio pertence 

ao comércio (R$ 1.481,54), e o menor, à 

indústria (R$ 1.380,19).  

 

No recorte geográfico, o maior piso 

salarial médio é do Sul, de R$ 1.536,67. 

O menor é do Nordeste, de R$ 1.330,10. 

  

No Sudeste, o piso salarial médio foi de 

R$ 1.420; no Norte de R$ 1.368,09; e no 

Centro-Oeste de R$ 1.362,89. 

 

Por região  
 
Nos primeiros quatro meses de 2022, a 

região Sul foi a que apresentou o maior 

percentual de reajustes iguais e acima da 

inflação, cerca de 77% dos casos 

analisados. O Sudeste  teve o maior 

percentual de ganhos acima da inflação 

(38,7%).  

 

Os piores resultados foram registrados 

no Centro-Oeste, onde 63,7% dos 

reajustes ficaram abaixo do INPC-IBGE, 

21% acompanharam a variação do índice 

inflacionário e apenas 15,3% ficaram 

acima dele.  

 

Por setor econômico 
 
De janeiro a abril, reajustes iguais e 

acima da inflação foram mais frequentes 

no comércio, presentes em cerca 67% 

das negociações analisadas pelo Dieese. 

Na indústria, houve pelo menos 

reposição da inflação anual em 64% dos 

casos.  

Porém, os aumentos reais foram mais 

regulares na indústria (29,4%) do que no 

comércio (17,1%). 

 

O setor de serviços se destaca tanto 

pela maior proporção de reajustes 

abaixo (45,1%) quanto acima (29,8%) do 

INPC. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,dieese-salarios-ganhos-reais-
npre,70004077669  
 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/comercio
https://tudo-sobre.estadao.com.br/industria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/setor-de-servicos
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dieese-salarios-ganhos-reais-npre,70004077669
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dieese-salarios-ganhos-reais-npre,70004077669
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dieese-salarios-ganhos-reais-npre,70004077669
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Economia 

Dólar caminha para 3° recuo 
semanal seguido 
 
Às 9h08 (de Brasília), o dólar à vista 
recuava 0,20%, a R$ 4,7525 na venda 
 

27.mai.2022 às 10h09 
SÃO PAULO 
 
O dólar tinha pouca alteração contra o 

real nas negociações iniciais desta sexta-

feira (27), mas caminhava para registrar 

sua terceira queda semanal consecutiva, 

em linha com o enfraquecimento da 

divisa norte-americana no exterior em 

meio à redução de apostas num aumento 

muito agressivo nos juros pelo Federal 

Reserve (Fed, banco central dos Estados 

Unidos). 

 

Às 9h08 (de Brasília), o dólar à vista 

recuava 0,20%, a R$ 4,7525 na venda. 

 

Na B3, às 9h08 (de Brasília), o contrato 

de dólar futuro de primeiro vencimento 

caía 0,26%, a R$ 4,7560. 

 

Na véspera, a moeda norte-americana 

spot caiu 1,23%, a R$ 4,7619 na venda, 

valor mais baixo desde 20 de abril (R$ 

4,6186) 

 

 

Notas de dólar dos EUA - Marcello Casal 

Jr. - 2.mai.2019/ABr 

 

Na véspera, em uma sessão marcada 

pelo bom humor dos investidores em 

escala global, o dólar perdeu terreno 

frente ao real nesta quinta-feira (26), 

enquanto as Bolsas tiveram um dia de 

valorizações expressivas. 

 

A moeda americana encerrou os 

negócios em queda de 1,24%, cotada a 

R$ 4,7610 para venda, no menor valor 

desde 20 de abril (R$ 4,619). O DXY, 

índice que mede a força do dólar contra 

uma cesta de moedas, recuou 0,3%. 

 

Na Bolsa brasileira, o índice Ibovespa 

marcou ganhos de 1,18%, aos 111.889 

pontos, impulsionado por altas 

destacadas da Cielo e do setor de saúde. 

 

No mercado local, o maior destaque de 

alta no dia ficou por conta da empresa de 

máquinas de pagamento Cielo, que viu 

as ações saltarem 11,6%, após o JP 

Morgan revisar de neutra para compra a 

recomendação para os papéis da 

empresa, com preço-alvo de R$ 5 em 

dezembro, o que embute um potencial 

de valorização de 23,7%. 

 

Uma participação de mercado 

relativamente estável em torno de 26% 

nos próximos trimestres, o aumento nas 

taxas cobradas dos lojistas e disciplina 

nos custos foram apontados pelos 

analistas do banco americana entre as 

principais razões para a melhora na 

percepção sobre o ativo. 

 

Também se destacaram entre as maiores 

altas da Bolsa nesta quinta as ações do 

setor de saúde, depois que a ANS 

(Agência Nacional de Saúde 

Suplementar) aprovou um reajuste de 

15,5% nos planos de saúde individuais e 

familiares. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dolar/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/fed-sobe-juros-em-05-ponto-maior-alta-desde-2000.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/fed-sobe-juros-em-05-ponto-maior-alta-desde-2000.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/fed-sobe-juros-em-05-ponto-maior-alta-desde-2000.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/b3/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/b3/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/05/plano-de-saude-individual-vai-subir-15-a-maior-alta-em-22-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/05/plano-de-saude-individual-vai-subir-15-a-maior-alta-em-22-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/05/plano-de-saude-individual-vai-subir-15-a-maior-alta-em-22-anos.shtml
http://www.folha.com.br/
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Na esteira do anúncio, as ações da Rede 

D´Or emplacaram forte alta de 6,15%, 

enquanto as da SulAmérica avançaram 

5,41%. Já Hapvida subiu 5,22%, e 

Fleury, 3,35%. 

 

No mercado global, a redução da aversão 

ao risco já verificada na sessão passada 

se estendeu na quinta entre as principais 

Bolsas. 

 

Na véspera, a ata da última reunião de 

política monetária do Fed trouxe alívio 

aos agentes de mercado, ao confirmar a 

intenção de novos aumentos de 0,50 

ponto percentual nos juros americanos. 

 

Preocupações dos investidores sobre a 

possibilidade de a autoridade monetária 

dos Estados Unidos ter de apertar o 

ritmo de altas estiveram entre as 

principais razões para as quedas das 

Bolsas americanas verificadas nos 

últimos dias. 

 

Dados divulgados nesta quinta sobre 

o PIB (Produto Interno 

Bruto) americano, indicando uma queda 

de 1,5% de janeiro a março, também 

contribuem para a alta das ações, com o 

desempenho da economia nos Estados 

Unidos reforçando na percepção dos 

agentes de mercado sobre um aperto 

mais suave das condições monetárias na 

região. 

 

Nas Bolsas americanas, o S&P fechou em 

alta de 1,99%, enquanto o Dow Jones 

avançou 1,61%, e o Nasdaq, com maior 

concentração de ações de tecnologia, 

teve valorização de 2,68%. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/dolar-caminha-para-30-
recuo-semanal-seguido.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/02/6125-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/02/6125-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/02/6125-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pib/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pib/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-caminha-para-30-recuo-semanal-seguido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-caminha-para-30-recuo-semanal-seguido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-caminha-para-30-recuo-semanal-seguido.shtml
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Economia 

Preço da luz e do diesel viram 
alvo de ofensiva de Congresso 
e governo 
 
Pacote de medidas busca neutralizar 
reajustes autorizados pela Aneel e 
conceder subsídio a caminhoneiros 

 
27.mai.2022 às 12h00 
Julia ChaibIdiana TomazelliJulio 
Wiziack 
BRASÍLIA 
 
O governo Jair Bolsonaro (PL) e a 

cúpula do Congresso preparam uma 

nova ofensiva para reduzir os reajustes 

na conta de luz e os preços de 

combustíveis a menos de cinco meses 

das eleições. 

 

Articuladores do acordo estimam que o 

pacote de medidas pode causar uma 

redução aproximada de 20% nas contas 

de luz e praticamente neutralizar os 

reajustes previstos para este ano –

alguns superiores a 20%. 

 

As negociações são intensificadas no 

momento em que a desvantagem de 

Bolsonaro se amplia nas pesquisas em 

relação a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

Novo levantamento do Datafolha 

mostra o ex-presidente com 54% dos 

votos válidos, o suficiente para que ele 

fosse vitorioso no 1º turno se a eleição 

fosse hoje. 

 
Movimentação em um posto de 

combustível antes do reajuste da 

Petrobrás, em maço. - Rivaldo Gomes / 

Folhapress 

 

Parlamentares aliados ao governo estão 

empenhados nas articulações porque 

buscam a reeleição para seus respectivos 

cargos neste ano e estão preocupados 

com o tamanho dos aumentos nas tarifas 

de energia, item que sobrecarrega o 

bolso sobretudo de consumidores de 

baixa renda. 

 

GOVERNO PRESSIONA ANEEL 
PARA ANTECIPAR RECURSOS 
QUE SUBSIDIAM CONTA DE LUZ 
 
A lista de propostas inclui o teto de 

cobrança de ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) 

sobre a energia, recém-aprovado na 

Câmara e que ainda precisa ser votado 

no Senado. Sozinha, essa medida deve 

ter uma redução de 6,6% nas tarifas, 

segundo estimativas internas do 

governo. 

 

Há ainda iniciativas que permitem a 

injeção de recursos na CDE (Conta de 

Desenvolvimento Energético), que 

banca subsídios e descontos nas contas 

de luz. 

 

Em uma das frentes, governo e 

Congresso pressionam a Aneel (Agência 

Nacional de Energia Elétrica) a incluir 

no orçamento da CDE a previsão de R$ 

5 bilhões em receitas a serem obtidas 

com a capitalização da Eletrobras. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/julia-chaib.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/idiana-tomazelli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/julio-wiziack.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/julio-wiziack.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/datafolha-lula-tem-54-dos-votos-validos-no-1o-turno-ante-30-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/datafolha-lula-tem-54-dos-votos-validos-no-1o-turno-ante-30-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/datafolha-lula-tem-54-dos-votos-validos-no-1o-turno-ante-30-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/datafolha-lula-tem-54-dos-votos-validos-no-1o-turno-ante-30-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/datafolha-lula-tem-54-dos-votos-validos-no-1o-turno-ante-30-de-bolsonaro.shtml
http://www.folha.com.br/
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A verba pode proporcionar uma redução 

de 2,3% nas tarifas, mas não foi prevista 

pela agência reguladora devido às 

incertezas que cercavam o processo de 

privatização da companhia —que ainda 

precisava passar pelo crivo do TCU 

(Tribunal de Contas da União). 

 

Com a aprovação final do modelo pela 

corte de contas, o que inclui a destinação 

de R$ 5 bilhões à CDE ainda neste ano, 

há uma articulação nos bastidores para 

que a agência contabilize logo o recurso. 

Isso permitiria uma revisão tarifária 

extraordinária para todos os 

consumidores. 

  

O MME (Ministério de Minas e Energia) 

enviou em 23 de maio um ofício à Aneel 

informando que o aporte de R$ 5 bilhões 

na CDE deve ser feito até o fim de julho. 

Na prática, segundo fontes do governo, o 

documento serve para que a agência 

reguladora acelere os trâmites de 

inclusão dessa verba no orçamento e 

conceda logo o desconto na tarifa. 

 

De olho na articulação, a Aneel 

prorrogou por 15 dias as tarifas 

praticadas atualmente pela Cemig, que 

atende a 8,8 milhões de unidades 

consumidoras em Minas Gerais. 

"Concordamos em prorrogar o reajuste 

tarifário de forma que os R$ 5 bilhões 

que estão assegurados com o processo 

de capitalização [da Eletrobras] já 

tragam atenuação tarifária não apenas 

para os consumidores de Minas Gerais, 

mas também de outras unidades da 

federação", disse o relator do processo, 

Sandoval Feitosa, diretor da Aneel. 

 

DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS A 
CONSUMIDORES DE 
ELETRICIDADE GERA DISPUTA 
COM DISTRIBUIDORAS 
 
O governo e o Congresso também 

articulam a votação de um projeto de lei 

que devolve aos consumidores uma 

fatura de R$ 60 bilhões em créditos de 

PIS/Cofins, constituídos após o STF 

(Supremo Tribunal Federal) determinar 

a retirada do ICMS da base de cálculo do 

tributo federal. 

 

Segundo estimativas do governo, a 

medida pode, sozinha, gerar uma 

redução média de 5,2% nas tarifas. 

 

Como mostrou a Folha, esse benefício 

hoje é disputado pelas distribuidoras, 

que querem se apropriar de uma parcela 

desses créditos tributários. 

 

O debate nesse caso decorre do 

julgamento sobre a base de cálculo do 

PIS/Cofins no STF (Supremo Tribunal 

Federal). Em 2017, a corte determinou 

que ao longo dos anos a cobrança 

tributária estava errado e a União teve 

que ressarcir as empresas em dezenas de 

bilhões. 

 

No caso da energia, no entanto, a 

cobrança tributária sempre recaiu na 

conta de luz e foi paga pelo consumidor. 

O projeto determina, com base nesse 

argumento, a destinação integral dos 

valores restituídos para o abatimento da 

conta de luz dos usuários. 

 

A expectativa também é que o texto 

resulte em uma absorção imediata desse 

benefício, para além das métricas 

adotadas hoje pela Aneel. 

 

A medida, no entanto, deve enfrentar 

resistência das distribuidoras, que não 

só querem ficar com uma parte dos 

recursos, mas também podem enfrentar 

dificuldades de caixa se todos os créditos 

virarem desconto de uma vez. 

 

GOVERNO E CONGRESSO 
ARTICULAM ANTECIPAR 
RENOVAÇÃO DE CONCESSÕES 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/distribuidoras-travam-briga-por-r-60-bi-que-aliviariam-conta-de-luz.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/distribuidoras-travam-briga-por-r-60-bi-que-aliviariam-conta-de-luz.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/stf/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/stf/
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Embora enfrente empecilhos para ser 

votado agora e só tenha efeito no médio 

a longo prazo, o governo e o Congresso 

também articulam incluir no projeto de 

lei 414/2021, que trata do novo marco 

legal do setor elétrico, uma autorização 

para a renovação antecipada de 

contratos de concessão de um conjunto 

de hidrelétricas da União não operadas 

pela Eletrobras. 

 

A repactuação desses contratos geraria 

novo pagamento de outorga –valor 

repassado pelas empresas ao Estado em 

troca do direito de explorar determinado 

ativo público pelas regras e preços 

praticados pelo mercado livre. 

 

A injeção de recursos novos seria usada 

para abater os aumentos na conta de luz. 

De acordo com diferentes integrantes do 

governo ouvidos pela Folha, a operação 

pode resultar em uma injeção de até R$ 

10 bilhões na CDE, com impacto médio 

de redução de 5% nas tarifas. 

 

Em geral, os valores de outorga são 

destinados ao Tesouro Nacional. Nesse 

caso, no entanto, o governo abriria mão 

de parte dos recursos para permitir que 

o pagamento de uma parcela seja feito 

diretamente à CDE. Dentro do governo, 

fala-se em uma divisão de 50% para o 

caixa do Tesouro e 50% para a CDE. 

 

A ideia é considerada por integrantes do 

governo como viável, pois a renovação 

dos contratos da Eletrobras no pós-

privatização já prevê divisão de recursos 

entre Tesouro e CDE. O modelo está 

pacificado dentro do governo e também 

nas instâncias de controle. 

 

A proposta já foi discutida pelo 

Ministério da Economia, pelo novo 

ministro de Minas e Energia, Adolfo 

Sachsida, e por integrantes do 

Congresso Nacional. No entanto, essa é 

uma medida mais de médio prazo: seu 

processamento se daria cerca de 210 

dias após a sanção do texto, que ainda 

tramita na Câmara dos Deputados. 

 

O problema é que a Câmara enfrenta 

dificuldades para votar o PL 414. Uma 

ala de deputados quer incluir o 

Brasduto, fundo para subsidiar a 

expansão de uma rede de gasodutos para 

atender usinas termelétricas. O governo 

não concorda com a inclusão da 

iniciativa na lei, devido ao custo 

bilionário, mas deputados dizem que 

vão obstruir a votação do texto caso isso 

não seja incluído. 

 

Há ainda negociações para proibir a 

cobrança de ICMS quando estão 

acionadas bandeiras tarifárias 

aumentam o custo da energia. 

 

SUBSÍDIO A CAMINHONEIROS É 
PROPSOTA PARA COMPENSAR 
ALTA NO PREÇO DOS 
COMBUSTÍVEIS 
 
Em outra frente, o governo também quer 

atacar a alta no preço dos combustíveis, 

que continua sendo um empecilho às 

pretensões eleitorais de Bolsonaro. 

 

Por isso, o Ministério da Economia e a 

cúpula da Câmara discutem a criação de 

um subsídio para caminhoneiros, que 

pode ocorrer por meio da entrega de um 

vale para integrantes da categoria. 

 

Outra ideia, defendida pelo novo 

indicado à presidência da Petrobras, 

Caio Mario Paes de Andrade, é dar 

transparência e publicidade ao cálculo 

da estatal que define o preço dos 

combustíveis. 

 

A proposta é aprovar um projeto de 

autoria do líder do PT, Reginaldo Lopes 

(MG), que torna obrigatória a 

divulgação dos preços e custos da estatal 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/congresso-pede-e-governo-estuda-vale-para-caminhoneiros-e-motoristas-de-taxi-e-uber.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/congresso-pede-e-governo-estuda-vale-para-caminhoneiros-e-motoristas-de-taxi-e-uber.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/congresso-pede-e-governo-estuda-vale-para-caminhoneiros-e-motoristas-de-taxi-e-uber.shtml
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na venda de derivados de petróleo. A 

oposição pediu a votação do texto como 

contrapartida à aprovação do projeto 

que fixou um teto para o ICMS sobre 

combustíveis. 

 

"É obrigatória a divulgação dos valores 

referentes aos componentes que 

influenciem os preços dos derivados de 

petróleo vendidos no país pela 

Petrobras", diz o projeto de Lopes. 

 

Embora a avaliação seja que o impacto 

no preço deve ser pequeno, dar 

transparência à conta da estatal pode 

servir de munição em discursos de 

Bolsonaro. A aposta de aliados é que 

ficará claro que a empresa cobra preços 

exagerados e se beneficia da conta. 

 

O tema dos preços de energia e 

combustíveis tem mobilizado o 

Congresso no fim da janela de votações 

antes do início oficial das campanhas. 

 

No início deste mês, deputados 

chegaram a aprovar um regime de 

tramitação mais célere para um projeto 

de decreto legislativo que sustava o 

reajuste de quase 25% autorizado pela 

Aneel no estado do Ceará. A medida teve 

apoio do presidente da Câmara, Arthur 

Lira (PP-AL). 

 
MEDIDAS PARA ENERGIA E 
COMBUSTÍVEIS 
 

 Aporte de R$ 5 bilhões da 

privatização da Eletrobras na 

CDE (Conta de Desenvolvimento 

Energético): redução de 2,3% na 

conta de luz 

 Projeto que prevê devolução 

integral de créditos de 

PIS/Cofins para consumidores: 

redução de 5,2% na conta de luz 

 Projeto que institui um teto para 

a cobrança de ICMS sobre 

energia: redução de 6,6% na 

conta de luz 

 Proibição de cobrança de ICMS 

sobre adicional de custo 

provocado por bandeiras 

tarifárias de energia 

 Vale para caminhoneiros e 

motoristas de táxi e aplicativos 

 Mais transparência da Petrobras 

na precificação de combustíveis 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/preco-da-luz-e-do-diesel-
viram-alvo-de-ofensiva-de-congresso-e-
governo.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/preco-da-luz-e-do-diesel-viram-alvo-de-ofensiva-de-congresso-e-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/preco-da-luz-e-do-diesel-viram-alvo-de-ofensiva-de-congresso-e-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/preco-da-luz-e-do-diesel-viram-alvo-de-ofensiva-de-congresso-e-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/preco-da-luz-e-do-diesel-viram-alvo-de-ofensiva-de-congresso-e-governo.shtml
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Ação sobre obrigação sem 
prazo em contrato verbal 
prescreve em dez anos 
 
27 de maio de 2022, 8h44 
 
Para a 3ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, nas ações relacionadas a 

contrato verbal em que não há 

determinação de prazo para o 

cumprimento da obrigação, aplica-se a 

regra geral que prevê a prescrição em 

dez anos, prevista no artigo 205 do 

Código Civil de 2002 (CC/2002). 

 

A controvérsia julgada pelo colegiado 

teve origem em ação de obrigação de 

fazer com conversão em perdas e danos. 

Segundo o autor da demanda, os réus 

não teriam honrado o compromisso — 

assumido em troca de alguns bens — de 

pagar uma dívida com o Banco do Brasil, 

no valor histórico de RS 100 mil no ano 

de 1997. 

 

O processo foi extinto em primeiro grau 

após o reconhecimento da prescrição. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-

MT) manteve a sentença, entendendo 

que, por se tratar de pretensão de 

reparação civil, a ação prescreveria em 

três anos. 

 

No recurso especial submetido ao STJ, o 

autor alegou violação do CC/2002 e 

sustentou que a pretensão de conversão 

da obrigação de fazer não cumprida em 

perdas e danos prescreveria em dez 

anos. Ele argumentou, ainda, que o 

prazo deveria ser contado a partir da 

impossibilidade de cumprimento da 

obrigação de fazer, ou seja, o pagamento 

da dívida ao banco. 

 

Não cumprimento da obrigação 

assumida 

 

O relator, ministro Moura Ribeiro, 

lembrou que, em 2019, a Corte Especial 

do STJ, em duas oportunidades (EREsp 

1.281.594 e EREsp 1.523.744), definiu 

que, nas pretensões relacionadas a 

responsabilidade contratual, deve ser 

aplicada a regra geral que prevê dez anos 

de prazo prescricional. 

 

O ministro destacou que, nas demandas 

sobre responsabilidade extracontratual, 

o tribunal estabeleceu que deve ser 

aplicado o disposto no artigo 206, 

parágrafo 3º, V, do CC/2002, ou seja, o 

prazo de três anos. 

 

Moura Ribeiro relatou que, no caso sob 

julgamento, em agosto de 2002, foi 

firmado um contrato verbal entre o 

autor da ação e os dois réus, no qual 

ficou combinado que estes últimos 

pagariam a dívida bancária do primeiro, 

mediante a transferência de alguns bens. 

No entanto, a dívida não foi paga. 

 

Ele observou, ainda, que a ação de 

obrigação de fazer foi proposta em julho 

de 2012, quando ainda não havia 

transcorrido mais da metade do prazo 

prescricional de 20 anos previsto no 

Código Civil de 1916. Dessa forma, 

conforme preceitua a jurisprudência do 

STJ, deve ser levado em conta o prazo 

para a propositura de ação decorrente de 

inadimplemento contratual: aquele 

previsto no artigo 205 do novo código. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Termo inicial do prazo 

prescricional 

 

Para o relator, o termo inicial do prazo 

de prescrição está diretamente 

relacionado ao surgimento do interesse 

processual para a propositura da ação. 

Segundo ele, enquanto não houver 

interesse — condição da ação —, não se 

inicia a contagem do prazo. 

 

No caso julgado, ressaltou o ministro, o 

contrato verbal não fixou prazo para o 

cumprimento das prestações 

combinadas. Assim, de acordo com 

os artigos 134 e 331 do CC/2002, a 

obrigação poderia ser exigida de 

imediato. 

 

De acordo com o magistrado, na falta de 

predeterminação de data para o 

cumprimento da obrigação, é necessário 

constituir o devedor em mora, para 

então surgir a pretensão de cobrança. 

Não tendo sido prefixada data para o 

cumprimento da obrigação, concluiu 

Moura Ribeiro, os devedores deveriam 

ter sido constituídos em mora por meio 

de interpelação específica — "ou seja, a 

mora é ex persona". 

 

Ao reformar o acórdão do TJ-MT, ele 

anotou que a ação foi proposta antes do 

fim do prazo decenal após a notificação 

dos devedores, o que impõe o 

afastamento da prescrição. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.758.298 

  

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

27/acao-obrigacao-verbal-prazo-

prescreve-dez-anos  

 

Retorne ao índice 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://www.conjur.com.br/dl/acao-obrigacao-verbal-prazo-prescreve.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mai-27/acao-obrigacao-verbal-prazo-prescreve-dez-anos
https://www.conjur.com.br/2022-mai-27/acao-obrigacao-verbal-prazo-prescreve-dez-anos
https://www.conjur.com.br/2022-mai-27/acao-obrigacao-verbal-prazo-prescreve-dez-anos
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TST mantém indenização a 
gerente atingido por tiro 
disparado por cliente 
 
27 de maio de 2022, 10h41 
 
A 6ª Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) manteve decisão que 

condenou o Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB) a indenizar um gerente-geral que 

foi vítima de um tiro disparado por um 

cliente. Para o colegiado, os valores 

fixados, de cerca de R$ 1,8 milhão, 

observaram integralmente os critérios 

da proporcionalidade, da razoabilidade, 

da justiça e da equidade. 

 

Para a ministra Kátia Arruda, 

indenização de cerca de R$ 1,8 milhão 

não é exorbitante 
Divulgação/TST 

 

No caso, ocorrido em Itapajé (CE), o 

então gerente-geral foi a um posto de 

gasolina a fim de colher a assinatura do 

proprietário da empresa em um contrato 

de empréstimo aprovado pelo banco. 

Inicialmente, o bancário foi recebido de 

maneira cordial. Contudo, enquanto lia 

o documento, foi atingido na cabeça por 

um tiro de revólver disparado pelo 

empresário, que, em seguida, suicidou-

se. 

 

De acordo com os autos, no momento do 

incidente estavam no local apenas o 

empresário e o gerente, que, sem perder 

a consciência imediatamente, conseguiu 

pedir socorro e ligar para a polícia. 

 

Prisão preventiva e sequelas 

 

Após ser socorrido em Itapajé, o gerente 

foi transferido para um hospital em 

Fortaleza em razão não só da gravidade 

dos ferimentos, mas também da 

possibilidade de represália, pois existia a 

suspeita de que ele havia matado o 

empresário. Posteriormente, ele foi 

levado para outro hospital na capital 

cearense. Logo que deu entrada, foi 

interrogado como suspeito da morte do 

empresário e teve sua prisão preventiva 

decretada, o que só não foi concretizado 

em razão do seu estado de saúde. 

 

Entre 2013 e 2014, o bancário teve de ser 

submetido a três cirurgias. Como 

sequelas, sofreu perda parcial da 

audição e do palato, o que resultou em 

problemas respiratórios e engasgos 

constantes, além de dormência nos 

lábios e na língua, com efeitos no 

paladar. Também passou a sofrer de 

distúrbios de sono, transtorno de 

estresse pós-traumático e enfermidades 

resultantes do uso contínuo de 

ansiolíticos.  

 

A acusação de que o bancário cometera 

assassinato foi amplamente divulgada 

na mídia cearense e, diante de possíveis 

retaliações, ele teve de passar meses sob 

vigilância armada em casa.  

 

O fato deu início a um inquérito policial, 

que acabou excluindo a possibilidade de 

que ele tivesse sido o autor dos disparos. 

Com isso, o procedimento policial foi 

arquivado.  

 

Rebaixamento 
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Na reclamação trabalhista, o bancário 

relatou que não tinha condições físicas e 

psicológicas de retornar ao trabalho, 

mas o fez por receio de retaliação do 

banco, de prejuízos à sua imagem 

profissional e de redução salarial. Em 

dezembro de 2013, disse que iniciou a 

gestão de uma nova agência, de menor 

porte e com menor salário, 

"praticamente uma punição", já que fora 

rebaixado de cargo exatamente no 

momento em que teve aumento de 

despesas.  

 

Ao julgar o caso, o juízo da 7ª Vara do 

Trabalho de Fortaleza negou o pedido de 

indenização por danos morais. A 

decisão, no entanto, foi reformada pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 

Região  (CE), que condenou o Banco do 

Nordeste a pagar R$ 1,5 milhão a título 

de reparação pelo acidente de trabalho e 

por suas consequências e R$ 300 mil em 

razão do assédio moral posterior. O 

BNB, então, recorreu ao TST. 

 

No julgamento do recurso, a 6ª 

Turma da corte superior seguiu o 

entendimento da relatora, ministra 

Kátia Arruda, de que a fixação do valor 

da indenização deve considerar os 

critérios da proporcionalidade, da 

razoabilidade, da justiça e da equidade, 

uma vez que não há norma legal que 

estabeleça a forma de cálculo a ser 

utilizada para resolver a controvérsia.  

 

No caso, o tribunal regional considerou 

que houve a responsabilidade objetiva 

do banco, pois a tentativa de homicídio 

ocorrera durante o expediente e no 

exercício de suas funções. Diante de 

todos os detalhes registrados na decisão, 

na avaliação da ministra, não está 

demonstrado que o montante da 

indenização, equivalente a cem vezes a 

remuneração bruta do gerente na época 

do ocorrido, seja exorbitante, exagerado 

ou excessivo. 

 

O mesmo entendimento foi adotado em 

relação ao assédio moral, também 

diante do contexto fático registrado pelo 

TRT, considerando que ficou 

comprovado que havia perseguição pelo 

banco. A decisão foi unânime. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do TST. 

 

AIRR-1122-51.2016.5.07.0007 
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TJ-RJ condena seguradora a 
pagar R$ 320 mi a empresas 
ligadas a Furnas 
 
27 de maio de 2022, 9h28 
Por Sérgio Rodas 
 
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro condenou a 

seguradora Chubb Seguros Brasil a 

indenizar, em cerca de R$ 105 milhões 

(R$ 320 milhões, em valores 

atualizados), seis empresas do 

Complexo Eólico de Baleia, localizado 

em Itapipoca (CE), que são ligadas ao 

empreendimento de Furnas Centrais 

Elétricas, cuja construção era garantida 

por apólices de seguro. 

 

Usinas de energia eólica já respondem 

por 11% da matriz energética brasileira 
Divulgação 

 

A contratação da obra e dos 

equipamentos foi feita com a empresa 

argentina Impsa, em 2012, e deveria ter 

sido fornecida por meio de sua 

subsidiária Wind Power Energia (WPE). 

Contudo, a companhia entrou em 

recuperação judicial em 2014 e não 

cumpriu o contrato, deixando uma 

dívida de mais de R$ 3 bilhões com 

vários clientes do setor eólico. 

 

Segundo o advogado Raphael 

Miranda, que conduziu a causa 

juntamente com seus sócios Pedro Ivo 

Mello e Antonio Pedro Raposo, do 

escritório Raphael Miranda Advogados, 

o Complexo de Baleia é beneficiário de 

apólices de seguro-garantia, nas 

modalidades adiantamento de 

pagamento e performance. "Com a 

rescisão do contrato, foi solicitado à 

seguradora o ressarcimento dos valores 

garantidos, mas desde 2015 não foi 

indenizada", explica. 

 

Em razão de decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, o processo retornou 

ao TJ-RJ. A corte deu ganho de causa às 

eólicas e condenou, por unanimidade, a 

Chubb ao pagamento das indenizações 

securitárias devidas, além de reembolso 

de despesas para a contenção e o 

salvamento do sinistro. 

 

O relator do caso, desembargador Luiz 

Roldão de Freitas Gomes Filho, afirmou 

que a rescisão do contrato ocorreu por 

culpa da WPE. Portanto, ocorreu 

sinistro indenizável, o que obriga a 

Chubb a pagar as coberturas contratadas 

pelas empresas do Complexo Eólico de 

Baleia. 

 

Afinal, os contratos de seguro visavam a 

garantir justamente os prejuízos 

advindos do inadimplemento das 

obrigações assumidas pela WPE, cuja 

responsabilidade foi fixada em sentença 

arbitral, segundo o magistrado. 

 

O descumprimento do contrato com o 

Complexo de Baleia atinge o 

crescimento da malha energética do 

país, já que, de acordo com dados do 

governo federal, as usinas de energia 

eólica já respondem por 11% da matriz 

energética brasileira e constituem cerca 

de 20 gigawatts de potência instalada. 

Segundo a Aneel, há cerca de 5,5 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-27/seguradora-condenada-pagar-320-mi-empresas-ligadas-furnas#author
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gigawatts de usinas eólicas em 

construção no país atualmente, sendo 

que a estimativa é que 2,95 gigawatts 

entrarão em operação ao longo de 2022. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

Processo 0404328-

75.2015.8.19.0001 
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STF retoma julgamento de 
incidência do IR sobre pensão 
alimentícia 
 
Caso voltou ao plenário virtual nesta 
sexta-feira, 27. Se não houver pedido de 
vista ou destaque, o julgamento será 
finalizado no próximo dia 3. 
 
sexta-feira, 27 de maio de 2022 
 
Nesta sexta-feira, 27, o STF retomou, 

em plenário virtual, o julgamento que 

decidirá a validade da cobrança de 

Imposto de Renda sobre valores 

recebidos como pensão alimentícia. Se 

não houver pedido de vista ou destaque, 

a votação será finalizada na próxima 

semana, no dia 3. 

 

Até o momento, seis ministros já 

votaram contra a incidência do IR, ou 

seja, a maioria. Em fevereiro, o 

julgamento foi interrompido por pedido 

de destaque do ministro Gilmar 

Mendes. Apesar do pedido, o caso que 

deveria ser retomado em plenário físico 

voltou ao virtual agora em maio. 

 

Entenda o caso 

 

O IBDFAM - Instituto Brasileiro de 

Direito de Família ajuizou ação 

questionando dispositivos da 

lei 7.713/88 e do decreto 3.000/99 que 

preveem a incidência de Imposto de 

Renda nas obrigações alimentares. Para 

a entidade, é incompatível com a 

Ordem Constitucional. 

 

O legislador, segundo o instituto, tem 

limitações estabelecidas pela 

Constituição para definir o conteúdo de 

"renda e proventos de qualquer 

natureza", sobre os quais deve incidir o 

imposto. 

 

"A norma questionada, ao facultar ao 

pagador a dedução integral no 

Imposto de Renda dos valores pagos 

como pensão alimentícia, 

privilegiando o mais forte e cobrando 

o imposto de renda do alimentando, 

subtrai dessa parcela destinada a 

atender suas necessidades vitais o que 

não pode ser visto como renda ou 

proventos de qualquer natureza." 

 

 
STF retoma julgamento de incidência 

do IR sobre pensão 

alimentícia.(Imagem: Nelson 

Jr./SCO/STF) 

 

Beneficiário da dedução 

 

Para o relator, ministro Dias Toffoli, o 

alimentante é quem, em variados casos, 

efetivamente recolhe o Imposto de 

Renda ora combatido por meio do 

denominado "Carnê-Leão". 

 

"Ao fazer esse recolhimento, utiliza-se 

de dinheiro proveniente do 

recebimento de sua própria renda ou 

de seu próprio provento de qualquer 

natureza, não fazendo, aqui, distinção 

entre o que fica para si e o que paga a 

título de pensão alimentícia. Essa 

circunstância revela, a ocorrência [de] 

bis in idem." 

 

Toffoli destacou que o alimentante, e 

não a pessoa alimentada, é o 

beneficiário da dedução, dada a 

incidência do imposto de renda sobre as 

https://www.migalhas.com.br/quentes/359574/stf-tem-maioria-para-afastar-incidencia-do-ir-sobre-pensao-alimenticia
https://www.migalhas.com.br/quentes/359574/stf-tem-maioria-para-afastar-incidencia-do-ir-sobre-pensao-alimenticia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7713.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm
https://www.migalhas.com.br/
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quantias sujeitas ao tributo por ele 

recebidas. 

 

"Alimentos ou pensão alimentícia 

oriunda do direito de família não são 

renda nem provento de qualquer 

natureza do credor dos alimentos, mas 

simplesmente montantes retirados dos 

rendimentos (acréscimos 

patrimoniais) recebidos pelo 

alimentante para serem dados ao 

alimentado. Nesse sentido, para o 

último, o recebimento de valores a 

título de alimentos ou de pensão 

alimentícia representa tão somente 

uma entrada de valores." 

 

Diante disso, conheceu em parte da 

ação e, da parte conhecida, julgou a 

ação procedente para dar ao art. 3º, § 

1º, da lei 7.713/88, ao arts. 4º e 46 do 

anexo do decreto 9.580/18 e aos arts. 

3º, caput e § 1º; e 4º do decreto-lei 

1.301/73 interpretação conforme à 

Constituição para se afastar a 

incidência do Imposto de Renda sobre 

valores decorrentes do Direito de 

Família percebidos pelos alimentados a 

título de alimentos ou de pensões 

alimentícias. 

 

 Veja a íntegra do voto. 

 

Os ministros Luís Roberto 

Barroso, Alexandre de Moraes, Cármen 

Lúcia, Ricardo Lewandowski e Rosa 

Weber acompanharam o relator. 

 

Em fevereiro, o caso foi 

interrompido por pedido de destaque 

de Gilmar Mendes. 

 

Voto divergente 

 

Com a retomada do julgamento em 

plenário virtual, Gilmar Mendes 

depositou voto divergente dos demais 

ministros. S. Exa. conheceu 

parcialmente da ação e, no mérito, 

julgou-a parcialmente procedente, a 

fim de conferir interpretação conforme 

ao § 1º do art. 3º da lei 7.713/98, de 

modo a esclarecer que as pensões 

alimentícias decorrentes do Direito de 

Família devem ser somadas aos valores 

de seu responsável legal, aplicando-se a 

tabela progressiva do IR para cada 

dependente. O ministro ressalvou a 

possibilidade, atualmente já existente, 

de o alimentando realizar isoladamente 

a declaração de Imposto de Renda. 

 

"Se mantido o entendimento do 

eminente relator, estaremos criando 

uma isenção dupla ilimitada e, com 

todas as vênias ao entendimento 

contrário, gerando uma distorção no 

sistema, uma vez que fere o princípio 

da capacidade contributiva. Reitero 

que há de haver algum limite. E tenho 

para mim que esse limite já existe no 

ordenamento jurídico tributário. 

Trata-se da tabela progressiva do 

imposto de renda. Afinal, a que se 

presta a tributação progressiva do 

imposto de renda Justamente a 

garantir que os valores considerados 

essenciais a uma existência digna não 

sejam tributados. Ademais, até 

determinado patamar de renda, a 

tributação será menor, só alcançando 

uma tributação mais elevada de 

valores igualmente maiores. Cumpre-

se, assim, o princípio da capacidade 

contributiva." 

 

 Processo: ADIn 5.422 
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STJ fixa teses sobre direito à 
informação ambiental 
 
Veja os enunciados fixados pela 1ª 
seção. 
 
sexta-feira, 27 de maio de 2022 
 
Em julgamento do IAC - Incidente de 

Assunção de Competência 13, a 1ª seção 

do STJ estabeleceu quatro teses 

relativas ao direito de acesso à 

informação no Direito Ambiental, à 

possibilidade de registro das 

informações em cartório e à atuação do 

Ministério Público em tais questões. As 

teses foram as seguintes: 

 

1. O direito de acesso à informação no 

direito ambiental brasileiro 

compreende: i) o dever de publicação, 

na internet, dos documentos 

ambientais detidos pela administração 

não sujeitos a sigilo (transparência 

ativa); ii) o direito de qualquer pessoa 

e entidade de requerer acesso a 

informações ambientais específicas 

não publicadas (transparência 

passiva); e iii) o direito a requerer a 

produção de informação ambiental 

não disponível para a administração 

(transparência reativa); 

 

2. Presume-se a obrigação do Estado 

em favor da transparência ambiental, 

sendo ônus da administração justificar 

seu descumprimento, sempre sujeita a 

controle judicial, nos seguintes termos: 

i) na transparência ativa, 

demonstrando razões administrativas 

adequadas para a opção de não 

publicar; ii) na transparência passiva, 

de enquadramento da informação nas 

razões legais e taxativas de sigilo; e iii) 

na transparência ambiental reativa, 

da irrazoabilidade da pretensão de 

produção da informação inexistente; 

 

3. O regime registral brasileiro admite 

a averbação de informações 

facultativas sobre o imóvel, de 

interesse público, inclusive as 

ambientais; 

 

4. O Ministério Público pode requisitar 

diretamente ao oficial de registro 

competente a averbação de 

informações alusivas a suas funções 

institucionais. 

 

Nos termos do artigo 947 do CPC/15, o 

IAC é admissível quando o julgamento 

de recurso envolver relevante questão 

de direito, com grande repercussão 

social, sem repetição em múltiplos 

processos. O IAC está entre os 

precedentes qualificados de 

observância obrigatória pelos juízes e 

tribunais, conforme o artigo 927, inciso 

IIII, do CPC/15.  

 

 
STJ fixa teses sobre direito à 

informação ambiental.(Imagem: 

Gustavo Lima/STJ) 

 

Informação ambiental é elemento 

primordial da democracia 

 

O IAC teve origem em ação na qual o 

TJ/MS havia rejeitado o pedido do 

Ministério Público estadual para que o 

município de Campo Grande fosse 

obrigado a publicar periodicamente os 

atos executórios do plano de manejo da 

https://www.migalhas.com.br/
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APA - Área de Proteção Ambiental do 

Lajeado, criada para assegurar o 

abastecimento de água na região; bem 

como para que a APA fosse inscrita na 

matrícula dos imóveis que a integram. 

Para o TJ/MS, as medidas requeridas 

pelo MP não teriam previsão legal. 

 

O relator do recurso no STJ, ministro 

Og Fernandes, esclareceu que o debate 

dos autos não envolve discussão sobre a 

averbação de APA à luz do Código 

Florestal, em oposição ao Cadastro 

Ambiental Rural, mas sobre a 

incidência, na hipótese, da LAI - Lei de 

Acesso à Informação e da Lei de Acesso 

à Informação Ambiental. 

 

Segundo o relator, o acesso à 

informação ambiental é elemento 

primordial, "transcendente e 

magnético", em tudo aquilo que diga 

respeito à coisa pública e à democracia, 

em especial nas matérias ecológicas. 

 

Essa relação entre o direito de acesso à 

informação ambiental e o direito de 

participação cidadã, apontou, foi 

cristalizada em eventos como a Rio 92 - 

na qual foi publicada a Declaração do 

Rio - e assumida pelo Brasil ao assinar 

o Acordo Regional sobre Acesso à 

Informação, Participação Pública e 

Acesso à Justiça em Assuntos 

Ambientais na América Latina e no 

Caribe (Acordo de Escazú) - tratado 

ainda pendente de ratificação pelo 

Congresso. 

 

"No caso presente, ante sua 

judicialização, agrega-se ainda um 

terceiro pilar dos direitos de acesso às 

questões ambientais, consubstanciado 

pelo Princípio 10 da Declaração do 

Rio: o direito de acesso à Justiça. Os 

três direitos de acesso em matéria 

ambiental se articulam, de forma 

interdependente, como elementos 

estruturais e conectivos entre os 

direitos humanos e o meio ambiente", 

afirmou o ministro. 

 

Estado e transparência passiva, 

ativa e reativa 

 

Og Fernandes explicou que o direito de 

informação ambiental é formado de 

duas partes principais: o direito de as 

pessoas requisitarem informações 

ambientais ao Estado (transparência 

passiva) e o dever estatal de fornecer 

informações às pessoas (transparência 

ativa). O magistrado lembrou que, 

embora tradicionalmente o poder 

público tenha se pautado pela 

transparência passiva, a tendência atual 

é de ampliação da transparência ativa - 

elemento revelador do nível de 

maturidade democrática e civilidade do 

país. 

 

Nesse contexto, o ministro apontou que 

o artigo 2º da Lei de Acesso à 

Informação Ambiental protege o direito 

público de acesso às informações sob 

guarda da administração relativas a 

políticas, planos e programas 

causadores de impacto ambiental, entre 

outros assuntos. Já o artigo 8º da LAI 

estipula como dever dos órgãos 

públicos promover, 

independentemente de requerimentos, 

a divulgação de informações de 

interesse coletivo por eles produzidas 

ou custodiadas. 

 

"Deve-se integrar as duas normas e 

intensificar seus efeitos. A partir da 

LAI, não há mais dúvidas de que o 

direito de acesso à informação não é 

unicamente um direito de defesa do 

cidadão contra o abuso estatal, mas um 

dever prestacional do Estado 

democrático", comentou o magistrado 

ao lembrar que o plano de manejo 

ambiental - objeto de discussão nos 
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autos - se inclui entre essas informações 

de interesse social amplo. 

 

Administração tem o dever de 

oferecer acesso e produzir 

informação ambiental 

 

No caso analisado, Og Fernandes 

entendeu que não seria lógico que a lei 

9.985/00 previsse a participação social 

na gestão das unidades de conservação 

ambiental e o poder público vedasse ou 

dificultasse o acesso da sociedade às 

informações sobre a execução do plano 

em APAs. 

 

"A administração tem o dever não só 

de viabilizar o acesso à informação 

ambiental sob sua guarda, como 

também de produzi-la. Digamos, 

configurado na hipótese, o dever de 

transparência reativa, à míngua de 

melhor nome", sugeriu o relator. 

 

Diante do princípio da máxima 

publicidade na esfera ambiental, o 

ministro também reforçou que as 

situações de sigilo são extremamente 

excepcionais, competindo ao Estado 

demonstrar a presença de 

circunstâncias restritivas ao direito de 

informação. 

 

Para Og Fernandes, o Judiciário deve 

considerar a obrigação da publicidade 

das informações ambientais para, a 

partir dessa perspectiva, analisar as 

razões da administração para não 

divulgar determinado dado - sem ceder 

à simples justificativa da 

discricionariedade administrativa. 

 

"Nessa lógica, sob qualquer ângulo, 

parece-me inegável o dever estatal - no 

caso concreto, da municipalidade - de 

franquear acesso às informações da 

execução do Plano de Manejo da APA 

do Lajeado, de forma proativa, fácil, 

clara, ampla e tempestiva", declarou. 

 

Registro de informações 

ambientais traz diversos 

benefícios 

 

Sobre a atuação do MP, o ministro 

apontou que a sua intervenção é, 

costumeiramente, a medida extrema 

para imposição de deveres na esfera 

ambiental - em contexto no qual, como 

indica o caso dos autos, já houve o 

descumprimento de obrigações pelo 

Estado. 

 

Em relação ao registro da APA nos 

imóveis abrangidos pela unidade de 

conservação, Og Fernandes destacou 

que, embora a Lei de Registros Públicos 

não tenha norma impositiva de 

averbação de áreas de proteção 

ambiental, tampouco há vedação 

legal. "Ao contrário: em atenção ao 

princípio da concentração, consta na 

lei previsão expressa quanto à 

possibilidade de averbações 

facultativas", disse o relator. 

 

No mesmo sentido, ele lembrou que a 

Lei de Registros Públicos, em seu artigo 

13, prevê a prática de atos de registro a 

requerimento do Ministério Público, 

quando a lei autorizar. Entre as 

hipóteses legais de atuação direta do 

MP, afirmou, está exatamente a 

proteção do meio ambiente. 

 

"Assim, sendo o registro a 'certidão 

narrativa' do imóvel, nada veda que, a 

requerimento do MP, se efetue a 

averbação de fatos relevantes da vida 

do bem, com o intuito de ampla 

publicidade e, na espécie, efetivação e 

garantia dos direitos ambientais 

vinculados ao uso adequado de 

recursos hídricos para consumo 

humano", afirmou. 



36 

 

 

Em seu voto, Og Fernandes ainda 

enfatizou que a averbação das 

informações da APA no registro 

imobiliário traz vários benefícios, entre 

eles a identificação precisa dos imóveis 

e suas restrições, a informação sobre os 

limites impostos pelo plano de manejo 

e a conscientização coletiva sobre a 

existência da área protegida. 

 

"Onde a lei estabeleceu as avenidas, 

descabe ao administrador criar becos; 

se a lei definiu as vias, deve o Estado 

pavimentá-las. Ao Judiciário compete 

remover barreiras, muros e desvios ao 

livre fluxo da informação 

administrativa - muito especialmente, 

a de caráter ambiental. Ou, em termos 

simples, fazer cumprir a lei, em toda a 

sua clareza", concluiu o ministro. 

 

 Processo: REsp 1.857.098 
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Porto de Santos: Sem dano ao 
erário, ação de improbidade é 
extinta 
 
A ação foi ajuizada pelo MPF, em 2012, 
com acusação de realização de dispensa 
irregular de licitação em benefício da 
concessionária na utilização e 
exploração privada de área pública na 
Margem Esquerda do Porto Organizado 
de Santos, denominado TECON 2. 
 
sexta-feira, 27 de maio de 2022 
 
Por não constatar dano ao erário, a juíza 

Federal Veridiana Gracia Campos, da 

2ª vara Federal de Santos/SP, julgou 

extinta ação de improbidade 

administrativa movida contra a 

CODESP - Companhia Docas do Estado 

de São Paulo, membros da sua diretoria 

executiva, a empresa concessionária e 

seus representantes. 

 

A ação foi ajuizada pelo MPF, em 2012, 

com acusação de realização de dispensa 

irregular de licitação em benefício da 

concessionária na utilização e 

exploração privada de área pública na 

Margem Esquerda do Porto Organizado 

de Santos, denominado TECON 2. 

 

Após a reforma da lei de improbidade 

administrativa, as defesas e o 

Ministério Público Federal requereram 

a aplicação da lei 14.230/21 e a 

consequente extinção total da 

demanda, sem julgamento de mérito. 

 

As partes alegaram que a absolvição dos 

réus pessoas físicas em procedimento 

criminal, com decisão transitada em 

julgado, constitui óbice ao 

prosseguimento do feito, posto que os 

fundamentos equivaleram ao 

reconhecimento da inexistência da 

conduta imputada. 

 

Ademais, em função de acórdão do TCU 

que reconhecia a não ocorrência de 

prejuízo ao erário, tampouco a ação 

poderia prosseguir como ação de 

ressarcimento. 

 

Em sentença proferida no dia 26 de 

maio, a juíza acolheu a manifestação do 

MPF. Para a magistrada, "no caso 

específico, de acordo com a 

manifestação do autor da ação pela 

extinção total da presente demanda, 

bem como a alteração legislativa 

superveniente ao ajuizamento da ação, 

além da notícia da absolvição dos réus 

na seara criminal no curso deste feito, 

aliada ao reconhecimento da 

inexistência de prejuízo ao erário pelo 

Tribunal de Contas da União 

acarretam, como corolário, a ausência 

superveniente de interesse processual, 

com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil/2015". 

 

A defesa dos representantes da 

concessionária foi feita pelos 

advogados Sebastião Botto de 

Barros Tojal, Sérgio Rabello 

Tamm Renault, Jorge Henrique 

Souza e Danielle 

Franco, integrantes do 

escritório Tojal | Renault 

Advogados. Já os membros da 

diretoria executiva da CODESP foram 

patrocinados Igor Sant'Anna 

Tamasauskas e Luísa Weichert, 

integrantes do escritório Bottini & 

Tamasauskas Advogados. 

 

 Processo: 0008836-

41.2012.4.03.6104 
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Acordado sobre o legislado: 
placar no STF está 5 a 4 
contra a prevalência de 
acordos 
 
O julgamento continua na próxima 
semana; faltam votar os ministros Dias 
Toffoli e Luiz Fux 
 
FLÁVIA MAIA 
LUIZ ORLANDO CARNEIRO 
BRASÍLIA 
26/05/2022 19:57 
 
comentários 

Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF 

 

O ministro Luiz Fux, do Supremo 

Tribunal Federal (STF) suspendeu, 

nesta quinta-feira (26/5), o julgamento 

que discute a validade de acordos e 

convenções coletivas pactuadas entre 

transportadoras e motoristas, mesmo 

que a norma coletiva restrinja direitos 

trabalhistas não expressos na 

Constituição. O placar está 5 a 4 pela 

improcedência do pedido, isto é, no 

sentido que o acordado não deve 

prevalecer sobre o legislado nesta 

situação. A discussão ocorre na ADPF 

381. 

 

Vale lembrar que há outro processo na 

sequência que também discute a mesma 

matéria, mas com repercussão geral e 

que os ministros ainda não começaram a 

votar. 

 

Fux optou por suspender a sessão por 

causa da ausência do ministro Dias 

Toffoli e da importância do assunto 

trabalhista em discussão. Como o 

julgamento está voto a voto e não há 

uma uniformidade nos entendimentos 

sobre a matéria, ele preferiu esperar pela 

participação do ministro. 

 

Até o momento prevalece a 

improcedência do pedido e a maioria 

acompanha a divergência aberta pela 

ministra Rosa Weber. Ela votou pelo não 

conhecimento porque, em sua 

interpretação, a ADPF não é a via 

adequada para a discussão, havendo 

outros meios jurídicos capazes para 

sanar o problema. A ministra argumenta 

que a ADPF deve ser usada como ação 

subsidiária quando não há outros 

mecanismos constitucionais possíveis e, 

para ela, não é o que ocorre nos autos. 

 

Caso seja superada a preliminar do não-

conhecimento, ela vota pela 

improcedência do pedido porque 

entende que a discussão deve ocorrer no 

curso dos processos. Segundo Rosa 

Weber, as decisões trabalhistas 

contestadas julgaram a luz da causa dos 

atos. 

 

Acompanham integralmente Weber os 

ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia e 

Ricardo Lewandowski. Durante a 

exposição dos votos, Fachin chegou a 

dizer que “a via ADPF não transforma o 

Supremo em instância recursal para 

conhecer a matéria, há outros meios”. 

 

O ministro Barroso conhece a ação mas 

a julga improcedente porque, para ele, 

as decisões da Justiça do Trabalho em 

análise, ou seja, que afastaram a 

https://www.jota.info/autor/flavia-pimenteljota-info
https://www.jota.info/autor/luiz-orlando-carneiro
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https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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aplicação do acordo coletivo de trabalho, 

não estão incorretas. 

 

Já o relator, ministro Gilmar Mendes 

terminou o voto nesta quinta-feira 

(25/5) e se manifestou pela validade de 

acordos e convenções coletivas 

pactuadas entre transportadoras e 

motoristas, mesmo que a norma coletiva 

restrinja ou afaste direitos trabalhistas 

não previstos na Constituição. Com o 

voto, o ministro consagra a sua posição 

que o acordado pode prevalecer sobre o 

legislado, privilegiando a autonomia das 

empresas e dos sindicatos nas 

negociações trabalhistas e afastando a 

possibilidade da Justiça trabalhista 

interferir no caso a caso. Como o tema é 

o mesmo da ação de repercussão geral 

sobre o assunto, a posição do ministro 

deve ser a mesma. 

 

Em seu voto, Mendes afirmou que é 

descabida a pretensão de manter o que 

está no acordo coletivo só quando gera 

vantagem para uma das partes. “Acordo 

é acordo”, afirmou. Para ele, a 

autonomia coletiva deve prevalecer 

sobre a individual. De acordo com o 

relator, a jurisprudência reconhece a 

maior validade dos acordos coletivos de 

trabalho. “O motorista passou a ter 

jornada de trabalho de 8 horas por dia, 

ou 8 até mais 4 horas extraordinárias. 

No caso, o reclamante estava submetido 

a controle dos empregadores (até via 

satélite)”. Assim, Gilmar Mendes 

entende ser clara a lesão de princípios 

constitucionais, como a isonomia das 

partes e justifica que o equilíbrio das 

partes deve ser sempre avaliado, 

sobretudo neste mundo cada vez mais 

digital. 

 

Entenda a ação que discute o 
negociado sobre o legislado 
 
A ADPF 381 foi ajuizada pela 

Confederação Nacional dos Transportes 

(CNT) contra decisões da Justiça do 

Trabalho que invalidaram dispositivos 

de acordos e convenções coletivas 

pactuadas entre transportadoras e 

motoristas, condenando os 

empregadores ao pagamento de horas 

extras ou trabalhadas em dias de 

descanso, em situações ocorridas antes 

da vigência da Lei Federal 12.619/2012, 

que disciplinou os direitos e os deveres 

dos motoristas profissionais. 

 

Tais decisões entenderam que, como há 

meios tecnológicos para que as 

empresas façam o controle da jornada, 

não poderia ser automaticamente 

aplicada a regra geral do artigo 62, inciso 

I, da CLT, que dispensa do controle das 

oito horas diárias de trabalho aos 

empregados que exercem atividade 

externa incompatível com a fixação do 

horário em questão. Com isso, os 

empregadores foram condenados ao 

pagamento de horas extras, e também de 

horas de trabalho prestado em dias de 

descanso ocorridos antes de vigorar a 

Lei 12.619/2012 (direitos e os deveres 

dos motoristas profissionais). 

 

Em junho de 2016, Gilmar Mendes 

indeferiu a ação porque entendeu que 

não houve alteração jurisprudencial 

contrária aos princípios constitucionais 

nem controvérsia judicial relevante 

sobre a aplicação do preceito 

fundamental que se considera violado, 

por isso, não caberia o uso da ADPF no 

Supremo. Porém, a CNT recorreu da 

decisão e o relator reconsiderou a 

decisão. 

 

Já em 2019, a CNT pediu a suspensão 

dos processos que tratam do tema com 

base na decisão do próprio ministro 

Gilmar Mendes no Recurso 

Extraordinário com Agravo (ARE) 

1.121.633 (Tema 1.046), que determinou 
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a suspensão dos processos que discutam 

a validade do acordado sobre o legislado. 

 

Na época, o ministro reconheceu que a 

matéria em debate na ADPF 381 e no 

Tema 1046 é a mesma – a 

constitucionalidade de normas coletivas 

de trabalho que restringem ou limitam 

direitos trabalhistas. Dessa forma, a 

decisão de suspensão nacional dos 

processos proferida no âmbito do RE 

1.121.633 atende, de certa forma, o 

pedido cautelar formulado na ADPF, 

uma vez que todos os processos que 

discutem validade de norma coletiva, 

independentemente do direito 

trabalhista limitado e desde que não seja 

constitucionalmente estabelecido, 

deverão ficar sobrestados até o 

julgamento do mérito da repercussão 

geral. 

 

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 

LUIZ ORLANDO CARNEIRO – 

Repórter e colunista. 

 

https://www.jota.info/stf/do-

supremo/acordado-sobre-o-legislado-

placar-no-stf-esta-5-a-4-contra-a-

prevalencia-de-acordos-26052022   
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STJ confirma legalidade do 
adicional de um ponto 
percentual à Cofins-
Importação 
 
Companhia aérea alegava que tinha 
direito a alíquota zero com base no 
artigo 8º, parágrafo 12, da Lei 
10865/04 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
27/05/2022 07:04 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Os ministros da 2ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) negaram 

provimento ao recurso da contribuinte 

Flyways Linhas Aéreas LTDA e 

reconheceram a legalidade do adicional 

de um ponto percentual da Cofins-

Importação sobre aeronaves que são 

objeto de arrendamento mercantil. O 

entendimento, no REsp 1602290/PR, 

foi unânime. 

 

No recurso, a empresa argumentou que 

tem direito à alíquota zero sobre a 

importação dessas aeronaves e, 

portanto, não caberia o adicional de um 

ponto percentual na tributação. O artigo 

8º, parágrafo 12, da Lei 10865/04, 

reduziu a zero a alíquota da Cofins-

Importação sobre essas operações. 

Posteriormente, no entanto, foi 

acrescentado a essa legislação o 

parágrafo 21, que instituiu o adicional de 

um ponto percentual na alíquota. 

 

Para a Flyways Linhas Aéreas LTDA, o 

adicional não poderia revogar o favor 

fiscal anteriormente concedido para a 

importação de aeronaves. A Fazenda 

Nacional, no entanto, argumentou que o 

adicional de um ponto percentual 

buscou equalizar a tributação dos bens 

produzidos no Brasil em relação aos 

importados. Além disso, sustentou que 

alíquota zero e isenção não se 

confundem. 

 

“O que a decisão demonstra é que as 

normas são complementares, e que uma 

não revoga a outra”, afirmou o 

procurador da Fazenda 

Nacional Gabriel Bahia. 

 

A constitucionalidade do adicional de 

um ponto percentual à Cofins-

importação já foi reconhecida 

pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), no julgamento do RE 

1178310, com repercussão geral 

reconhecida no Tema 1047. 

 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 
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empresas/tributario/stj-confirma-

legalidade-do-adicional-de-um-ponto-
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27052022  
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Projeto prevê painéis solares 
em estabelecimentos com 
mais de 1.000m² em SP 
 
Proposta em tramitação na Alesp 
recebeu parecer favorável de relator na 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação 
 
ANDRÉ ROSSI 
SÃO PAULO 
27/05/2022 07:00 
 
comentários 

Créditos: José Cruz/Agência Brasil 

 

Um projeto de lei em tramitação na 

Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo (Alesp) obriga a instalação de 

sistema de captação de energia solar, por 

meio de painéis fotovoltaicos ou 

similares, para os estabelecimentos que 

possuam área construída dentro do 

coeficiente horizontal igual ou superior a 

1.000 m². O sistema deve atender, no 

mínimo, 30% do consumo de energia 

elétrica do imóvel. 

 

Caso aprovada, a medida afetaria 

shoppings, galpões, prédios, 

condomínios comerciais, redes 

hoteleiras, instituições de ensino e de 

saúde, entre outros. É previsto um prazo 

máximo de 10 anos para a implantação 

dos painéis. Após dois anos da eventual 

sanção da lei, novas construções deverão 

conter em seus projetos a instalação de 

tais equipamentos. 

 

A obrigatoriedade não se aplicaria a 

estabelecimentos que já façam uso de 

outra fonte de energia renovável e 

aqueles que comprovem inviabilidade 

técnica para instalação. Segundo o texto, 

caberá ao Poder Executivo criar 

incentivos fiscais à geração de energia 

solar e estimular investimentos públicos 

e privados para implantação de painéis 

fotovoltaicos. 

 

De autoria do deputado Coronel 

Nishikawa (PL), o Projeto de Lei 

423/2021 recebeu parecer favorável na 

Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR) no último dia 13 de 

maio e pode ser votado este mês. Se 

aprovado, o texto ainda terá de passar 

pelas comissões de Infraestrutura e de 

Finanças, Orçamento e Planejamento 

antes de estar apto para ser votado em 

plenário. 

 

No entanto, o próprio autor vê 

dificuldades para que a votação ocorra 

neste ano. “Não faço ideia [se o projeto 

será apreciado em 2022], mesmo 

porque esse ano, como é sabido, é ano 

eleitoral. Realmente não tenho previsão 

nenhuma disso chegar na Mesa 

[Diretora]”, comentou Nishikawa em 

entrevista ao JOTA. Nishikawa também 

não chegou a dialogar com 

representantes do Governo do Estado 

sobre a viabilidade do tema para 

eventual sanção. “Como é ano eleitoral, 

se a gente ficar pedindo coisa para o 

governo, o que vai acontecer: eles vão 

querer me amarrar. E eu não vou querer. 

Eu quero liberdade de votar”, explicou. 

 

Tramitação e problemas 
 
A deputada Janaína Paschoal (PRTB) 

chegou a ser indicada relatora do projeto 

e, em seu parecer, que não chegou a ser 
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votado, apontou uma série de 

problemas. 

 

Em seu relatório, Janaína classificava 

como “constitucionalmente 

questionável” que o Estado possa criar 

obrigações tão objetivas aos 

estabelecimentos privados. Também via 

como problemático o fato de o projeto 

acabar englobando unidades do Poder 

Público, como escolas e hospitais. 

 

Nesse sentido, a parlamentar lembrou o 

caso do PL 84/2019, do Alagoas, 

aprovado pela Assembleia Legislativa 

em maio de 2020 e vetado pelo então 

governador Renan Filho (MDB). De 

autoria da deputada Fátima Canuto 

(MDB), o texto obrigava a instalação de 

painéis solares em escolas e hospitais da 

rede pública estadual. O veto chegou a 

ser derrubado e a lei foi promulgada pelo 

presidente da Casa em 23 de setembro 

do mesmo ano. No entanto, nunca foi 

regulamentada e, portanto, não é 

colocada em prática. 

 

Esse não é o único caso do gênero. O PL 

226/2018, de Santa Catarina, foi 

aprovado em 11 de maio de 2021 pela 

Assembleia Legislativa, prevendo a 

instalação de painéis solares em prédios 

públicos. Porém, o texto da deputada 

Ada de Luca (MDB) recebeu veto total 

do governador Carlos Moisés 

(Republicanos) por 

inconstitucionalidade e vício de 

iniciativa, sendo arquivado 

posteriormente. 

 

Apesar disso, Nishikawa acredita na 

constitucionalidade do projeto que 

apresentou em São Paulo. O substitutivo 

sugerido por Janaína — e ignorado pelo 

autor — removia as obrigações e previa 

que o Poder Executivo criasse incentivos 

fiscais à geração de energia solar. 

“Constitucional é. Agora, se vai ser 

aprovado ou não, é outra história. A 

partir do momento que a gente tem uma 

lei que vai beneficiar o meio ambiente, 

vai beneficiar o próprio bolso de quem 

instalou, não tem como ser 

inconstitucional”, disse. “Acho que se a 

gente modificar o projeto original, acaba 

não tendo o efeito que a gente queria”. 

 

Forma de cálculo 
 
Nishikawa aposta que “muita gente vai 

achar ruim porque, queira ou não, é um 

custo”. O deputado admite não ter feito 

um cálculo específico para dimensionar 

o investimento necessário para os 

empreendimentos citados em seu 

projeto. 

 

“Se eu falar hoje que o custo vai ser de 

R$ 20 milhões, tô chutando… Não fiz 

esse tipo de cálculo. E outra, depende 

muito do tamanho de um shopping, do 

tamanho do hospital, da demanda que 

cada entidade dessa tenha. O hospital 

tem os aparelhos que consomem muito, 

os shoppings têm iluminação constante, 

escada rolante. Não tem como a gente 

fazer uma média de cálculo disso”, 

afirmou. 

 

Além de afirmar que pesquisou sobre o 

tema e usou exemplos de cidades que já 

adotaram medidas similares para 

elaborar o projeto, o parlamentar cita 

sua experiência pessoal como parâmetro 

para o sucesso da iniciativa. 

 

“Quando eu mandei colocar [painéis 

solares] em casa, a gente consumia, 

naquela época, mais de cinco anos, na 

faixa de uns R$ 210, R$ 220 por mês. 

Baixou pra R$ 70, R$ 80. Na instalação, 

o custo é elevado. Entretanto, o 

benefício depois de cinco anos… a gente 

já está colhendo os frutos. Acho que 

muita gente não vai gostar, porém é uma 
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medida em que, com o tempo, todo 

mundo vai sair lucrando”, afirmou. 

 

Empresários ligados ao ramo de painéis 

solares ouvidos 

pelo JOTA questionaram os critérios do 

projeto. Um deles — que preferiu não se 

identificar — não vê sentido na exigência 

por tamanho do imóvel. 

 

“O que importa pra gente não é a área do 

local, e sim qual o consumo dele. 

Teoricamente, quanto maior a área, 

maior o consumo, mas não é bem assim. 

Por exemplo, um galpão de 

armazenamento, que é gigantesco… 

normalmente o consumo não é tão alto. 

E existe o contrário. Em alguns casos, 

pequenas lojas, lanchonetes, gastam 

muita energia”, comentou. 

 

Algumas empresas do ramo divulgam 

que, para indústrias e grandes 

consumidores, o preço médio de 

instalação pode variar de R$ 40 mil a R$ 

80 mil, a depender da potência 

necessária para o gerador. No entanto, 

há ainda os custos com o material em si. 

 

Recentemente, em 26 de abril, a Alesp 

manifestou concordância com a decisão 

do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) de isentar o ICMS 

(Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviço) para 

componentes e equipamentos para o 

aproveitamento de energia solar no 

Estado. A decisão inclui células voltaicas 

(painéis solares) e aquecedores solares 

de água à lista de componentes voltados 

para a geração de energia renovável que 

possuem a isenção do imposto. A 

medida foi publicada no Diário Oficial 

de 27 de abril. 

 

Projeto similar em Pernambuco 
 
Paralelamente, está em tramitação na 

Assembleia Legislativa de Pernambuco 

um projeto praticamente idêntico. De 

autoria do deputado Romero Sales Filho 

(União Brasil), o Projeto de Lei 

Ordinária 2478/2021 também prevê 

a implantação em estabelecimentos com 

mais de 1.000 m². 

 

O texto foi distribuído para oito 

comissões e está parado na Comissão de 

Constituição, Legislação e Justiça desde 

5 de agosto de 2021. Cabe a essa última 

avaliar a constitucionalidade do projeto, 

que só depois seguirá para as demais 

comissões da Casa. 

 

ANDRÉ ROSSI – Repórter na equipe 

de tracking, com foco no monitoramento 

de Executivo e Legislativo. Antes de 

trabalhar no JOTA, foi assessor da Casa 

Civil do Governo do Estado de São 

Paulo. Também atuou como repórter, 

chefe de reportagem e editor em jornais 

do interior paulista, como o Jornal Todo 

Dia, Jornal de Piracicaba e o Liberal. 

Email: andre.rossi@jota.info 
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estabelecimentos-com-mais-de-1-
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Brasil 

Arrecadação federal soma R$ 
195 bi em abril, alta de 
10,94% e melhor resultado 
para o mês desde 1995 
 
Segundo a Receita Federal, 
recolhimento no ano atingiu a marca de 
R$ 743,217 bilhões, elevação real de 
11,05% em relação ao mesmo período 
de 2021 
 
Por Lu Aiko Otta e Estevão Taiar, 
Valor — Brasília 
26/05/2022 10h51  Atualizado há 56 
segundos 

 
A arrecadação federal de impostos 

registrou alta real de 10,94% em abril na 

comparação com o mesmo mês do ano 

passado, chegando a R$ 195,085 

bilhões. Com o desempenho do mês 

passado, o recolhimento no ano atingiu 

a marca de R$ 743,217 bilhões, elevação 

real de 11,05% em relação ao mesmo 

período de 2021. Os dados foram 

divulgados nesta quinta-feira (26) pela 

Receita Federal do Brasil (RFB). Na 

série atualizada pela inflação, o 

resultado da arrecadação federal no mês 

de abril é o melhor para o mês na série 

histórica, iniciada em 1995. 

 

O resultado acumulado de janeiro a abril 

é igualmente o maior já registrado para 

o período. 

 

Sem correção inflacionária, a 

arrecadação mostrou alta de 24,40% em 

abril contra o mesmo mês do ano 

passado, quando somou R$ 156,822 

bilhões (valor corrente). 

 

Considerando somente as receitas 

administradas pela RFB, houve elevação 

real de 7,36% no mês passado, na 

comparação com o mesmo mês em 2021, 

somando R$ 172,026 bilhões. A alta 

nominal ficaria em 20,39%. No ano, as 

receitas administradas somaram R$ 

691,378 bilhões, acréscimo real de 

8,48% e alta nominal de 20,45% 

 

Já a receita própria de outros órgãos 

federais (onde estão os dados de 

royalties de petróleo, por exemplo) foi de 

R$ 23,059 bilhões no mês passado, 

aumento real de 47,63% na comparação 

com o mesmo mês de 2021. Em termos 

nominais, essas receitas subiram 

65,54% em abril em relação ao mesmo 

mês de 2021. 

 

No ano, a receita própria de outros 

órgãos somou R$ 51,839 bilhões, o que 

corresponde a aumento real de 62,39% 

ante o mesmo período de 2021. 

 

 
— Foto: Marcelo Camargo/Agência 

Brasil 

 

Desoneração 
 
O governo federal deixou de arrecadar 

R$ 29,492 bilhões nos quatro primeiros 

meses deste ano por causa de 

desonerações tributárias, segundo a 

Receita. Em 2021, o governo federal 

abriu mão de R$ 24,482 bilhões no 

mesmo período. 

 

Apenas em abril deste ano, as 

desonerações somaram R$ 10,160 

bilhões. 
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No acumulado de 2022, as fontes de 

renúncia do governo federal somaram: 

R$ 2,707 bilhões com folha de salários, 

R$ 1,017 bilhão com planos de saúde, R$ 

1,004 bilhão com participação nos 

lucros e resultados (PLR), R$ 720 

milhões com depreciação acelerada de 

bens de capital, R$ 705 milhões com 

Rota 2030, R$ 653 milhões com 

Imposto de Renda da Pessoa Física 

(IRPF) de transportadores e outros, nos 

quais entram renúncias com o Simples e 

microempreendedores individuais, com 

R$ 22,686 bilhões. 

 

Receitas administradas 
 
Desconsiderando fatores atípicos e 

aqueles decorrentes de alteração legal, 

as receitas administradas diretamente 

pela Receita Federal atingiriam R$ 

172,726 bilhões em abril. O dado efetivo 

foi R$ 172,026 bilhões. 

 

Nessa conta, a Receita considerou uma 

arrecadação atípica de R$ 3 bilhões em 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

(IRPJ) e Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL). 

 

Por outro lado, a arrecadação do 

Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) ficou R$ 2 bilhões 

menor, devido ao corte nas alíquotas. As 

receitas de PIS/Cofins sofreram impacto 

de R$ 1,7 bilhão devido à desoneração 

dos combustíveis. Esses dados explicam 

a diferença de R$ 700 milhões entre o 

resultado observado e aquele que seria 

atingido sem os fatores não recorrentes. 

  
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/26/arrecadacao-federal-total-
soma-r-195085-bilhoes-em-abril-alta-
de-1094percent.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Brasil 

Governo reabre prazo para 
servidores aderirem à 
previdência complementar 
até 30 de novembro 
 
Medida agrada os funcionários públicos 
porque a reforma da Previdência, em 
vigor desde novembro de 2019, tornou 
as regras da aposentadoria mais duras 
 
Por Agência O Globo — Brasília 
26/05/2022 09h58  Atualizado há uma 
hora 

 
Em um gesto para agradar 

os servidores, o presidente Jair 

Bolsonaro que disputa a reeleição, 

reabriu o prazo para que a categoria 

possa migrar para o fundo de 

pensão Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor 

Público (Funpresp). A medida 

agrada os funcionários públicos porque 

a reforma da Previdência, em vigor 

desde novembro de 2019, tornou as 

regras da aposentadoria mais duras. 

 

O novo prazo termina em 30 de 

novembro de 2022, segundo uma 

medida provisória, publicada no Diário 

Oficial da União desta quinta-feira (26). 

 

A última data para a migração ocorreu 

em 29 de março de 2019. Quem não fez 

a opção apostou que não seria afetado 

pelas mudanças nas regras da 

aposentadoria. 

 

Esse era um pleito da categoria. Desde 

que o Funpresp foi criado, em 2013, 

houve três oportunidades de migração 

para o novo regime. Essa é a quarta. Ao 

todo 17 mil servidores aderiam, segundo 

dados oficiais. A expectativa é que agora 

haverá maior interesse. A reabertura do 

prazo foi proposta pelo Ministério da 

Economia, segundo técnicos do governo. 

 

No curto prazo, a União terá perda na 

arrecadação com a nova migração dos 

servidores do regime próprio para a 

previdência complementar. Porém, isso 

pode ser compensado no futuro. 

 

Quem faz a opção recebe um benefício 

equivalente ao teto do Regime Geral de 

Previdência (INSS), hoje em R$ 

7.087,22 e um valor complementar, que 

vai depender do rendimento das 

reservas. 

 

Além disso, os servidores que migrarem 

ganham um benefício especial, 

calculado em cima das contribuições 

recolhidas acima do teto do INSS. A MP 

faz uma adaptação à reforma da 

Previdência e reduz um pouco o valor 

desse benefício. 

 

Atualmente, há dois fundos de 

previdência complementar da União: 

dos servidores do Executivo, que 

abrange Legislativo e Tribunal de Contas 

da União (TCU) e do Judiciário com 

Ministério Público. 

 

Os servidores que ingressarem no 

serviço público desde a criação da 

aposentadoria complementar já 

enquadrados no novo regime. 

 

 
— Foto: Marcelo Casal Jr./Agência 

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

2022/05/26/governo-reabre-prazo-

para-servidores-aderirem-a-

previdencia-complementar-ate-30-de-

novembro.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Oferta da Eletrobras (ELET3) 
já atrai demanda de R$ 13 
bilhões 
 
A transação deve ser lançada 
formalmente nos próximos dias, mas os 
bancos já começaram a entrar em 
contato com potenciais compradores, 
segundo fontes 
 
Por Bloomberg 
26/05/2022 10h08  Atualizado há 10 
minutos 

 
Um grupo 

de investidores sinalizou interesse e

m comprar cerca de R$ 13 

bilhões em ações da Eletrobras 

(ELET3, ELET6), no que pode ser 

uma das maiores ofertas públicas já 

realizadas no Brasil, segundo pessoas 

com conhecimento do assunto. 

A transação deve ser lançada 

formalmente nos próximos dias, mas 

os bancos já começaram a entrar em 

contato com potenciais 

compradores, disseram as pessoas, 

pedindo para não serem identificadas 

discutindo assuntos privados. 

 

Se a operação for bem-sucedida, poderá 

resultar 

na privatização da companhia. A 

Eletrobras não comenta. Com o 

aumento de capital, 

a fatia do governo poderá cair para 

abaixo de 50% do capital votante da 

empresa. 

 

Em relatório de 22 de maio, analistas do 

UBS BB citaram expectativas de que a 

oferta levante um total de cerca de R$ 30 

bilhões, incluindo a oferta primária e 

secundária de ações. A venda, que 

precisou ser aprovada pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU) e 

pelo Congresso Nacional ao longo 

dos últimos doze meses, aconteceria em 

meio a uma forte desaceleração das 

ofertas brasileiras neste ano, com a 

escalada de juros e expectativa de 

turbulência eleitoral, o que esfria o 

apetite por transações.  

 

Os bancos coordenadores da oferta 

são Bank of America, BTG 

Pactual, Goldman Sachs, Itaú 

BBA, XP Investimentos, Bradesco 

BBI, Caixa Econômica 

Federal, Citi, Credit Suisse, J.P. 

Morgan, Morgan Stanley e Safra, 

de acordo com comunicado da 

Eletrobras no fim do ano passado. 

 

 
Privatização da Eletrobras pode ser uma 

das maiores ofertas públicas já 

realizadas no Brasil — Foto: Valor 
 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/05/26/oferta-da-eletrobras-ja-
atrai-demanda-de-r-13-bilhoes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Conselho da Petrobras não 
avalia AGE e troca de CEO vai 
se prolongar 
 
União não envia todas as informações e 
conselho da Petrobras adia deliberação 
sobre assembleia que vai eleger novo 
colegiado da companhia 
 
Por Francisco Góes, Rafael Rosas e 
Cristiano Zaia — Do Rio e de Brasília 
26/05/2022 05h00  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Iêda Cagni: executiva, presidente do 

conselho do Banco do Brasil, pode ser 

indicada pelo governo para a Petrobras 

— Foto: Divulgação 

 

O conselho de administração da 

Petrobras, reunido ontem, não 

conseguiu deliberar sobre a convocação 

de uma Assembleia Geral Extraordinária 

(AGE), pedida pelo governo, para trocar 

o presidente da companhia, José Mauro 

Coelho, por Caio Paes de Andrade. A 

União não disponibilizou todas as 

informações necessárias para que o 

colegiado fizesse a análise do caso. A 

“bola” volta agora para o Planalto que 

terá que apresentar uma lista completa, 

com oito candidatos, para a eleição na 

AGE, incluindo Andrade e mais sete 

nomes. Ganha força, segundo fontes, a 

ideia de trocar os atuais conselheiros da 

estatal por pessoas mais alinhadas ao 

governo na tentativa de frear reajustes 

no diesel e na gasolina em um contexto 

de inflação em alta e de proximidade das 

eleições. 

 

Um nome que passou a ser cogitado para 

o colegiado da Petrobras é o da 

presidente do conselho de 

administração do Banco do Brasil, Iêda 

Cagni, que deve ser indicada pelo 

governo para uma vaga na petroleira, 

disseram ao Valor fontes a par da 

articulação. A informação foi antecipada 

ontem pelo colunista Lauro Jardim, do 

jornal “O Globo”. Iêda é procuradora da 

Fazenda Nacional, graduada em direito 

pelo Centro Universitário de Anápolis, 

com especialização em Direito Público 

pela Faculdade Processus (DF), MBA e 

mestrado em administração pública pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ela 

participou do conselho de administração 

do Serviço de Processamento de Dados 

(Serpro) e da Empresa Baiana de Água e 

Saneamento (Embasa). 

 

Fonte próxima da Petrobras disse que os 

atuais conselheiros estão no “escuro” 

sobre as possíveis trocas, mas o 

entendimento é que o governo vai 

mudar “todo mundo”. O conselho da 

Petrobras tem onze vagas e, na atual 

composição, seis são indicados pela 

União, quatro por acionistas 

minoritários e um representa os 

empregados. 

 

Ontem a reunião do conselho de 

administração da Petrobras estendeu-se 

ao longo de todo o dia e a convocação da 

AGE foi o último item da pauta, mas 

nem houve deliberação sobre o tema. 

Uma fonte disse que a União não seguiu 

o trâmite legal necessário para que o 

colegiado pudesse avaliar o nome de 
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Paes de Andrade. “O processo foi mal 

construído”, disse a fonte. 

 

O problema foi que o conselho só tinha o 

ofício recebido do Ministério de Minas e 

Energia (MME), na segunda, pedindo 

que a empresa chamasse assembleia 

para destituir Coelho e apontando Paes 

de Andrade como substituto. Na 

Petrobras, o presidente-executivo 

precisa ser eleito primeiro como 

conselheiro, em assembleia, para depois 

ser confirmado como CEO pelo 

colegiado. Mas nem foi possível levar a 

análise adiante ontem no conselho. A 

União não enviou os documentos de 

Andrade e nem disse quem serão os 

outros sete candidatos do governo na 

AGE. 

 

“O governo se esqueceu do voto 

múltiplo”, ironizou a fonte. A frase é 

uma referência ao sistema de votação 

pelo qual Coelho e outros candidatos da 

União foram eleitos, em 13 de abril, em 

assembleia da Petrobras. Por essa 

modalidade, quando um conselheiro 

renuncia ou é destituído “derruba” todos 

os demais eleitos pelo mesmo sistema. 

Significa que o conselho da Petrobras só 

vai conseguir analisar a candidatura de 

Andrade juntamente com os demais 

candidatos do governo. Em abril, a 

União apresentou oito nomes, mas só 

elegeu seis. 

 

Ontem à noite, em fato relevante, a 

Petrobras informou que o conselho vai 

se reunir novamente, ainda sem data, 

para deliberar sobre a convocação da 

AGE. Afirmou ainda que o pedido de 

destituição de Coelho pressupõe o envio 

dos demais sete membros do conselho, o 

que não foi feito até agora. 

 

Fonte que acompanha as discussões 

disse que tudo leva a crer que o governo 

quis criar um fato político - a demissão 

de Coelho - e que agora terá que correr 

atrás das indicações para o conselho. 

Será preciso esperar para ver se a União 

manterá integrantes do atual colegiado, 

fazendo uma mudança parcial ou se vai 

decidir por uma troca geral, como 

acreditam algumas fontes da empresa. 

 

O processo de escolha dos conselheiros é 

complexo e demorado, com risco de que 

alguns nomes não sejam aprovados ou 

desistam como ficou demonstrado nas 

indicações do presidente do Flamengo, 

Rodolfo Landim, e do consultor Adriano 

Pires, que, em função de conflitos, se 

retiraram antes de serem apreciados 

pelos acionistas na assembleia de abril. 

Landim havia sido apontado para 

“chairman” e Pires para CEO. 

 

Agora as estimativas são de que a 

realização da AGE possa demorar 45, 50 

ou até 60 dias. Nesse período Coelho 

permanecerá como presidente-

executivo e conselheiro da Petrobras. A 

partir de agora, o conselho de 

administração vai precisar esperar 

receber a lista de candidatos da União e 

as respectivas documentações para que 

o Comitê de Elegibilidade, ligado ao 

Comitê de Pessoas da estatal, faça as 

análises e avalie se os candidatos estão 

aptos a assumirem os cargos. Haverá 

riscos para a União nesse processo. 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/26/conselho-da-
petrobras-nao-avalia-age-e-troca-de-
ceo-vai-se-prolongar.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/26/conselho-da-petrobras-nao-avalia-age-e-troca-de-ceo-vai-se-prolongar.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/26/conselho-da-petrobras-nao-avalia-age-e-troca-de-ceo-vai-se-prolongar.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/26/conselho-da-petrobras-nao-avalia-age-e-troca-de-ceo-vai-se-prolongar.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/26/conselho-da-petrobras-nao-avalia-age-e-troca-de-ceo-vai-se-prolongar.ghtml
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Legislação 

Maioria no STF vota contra 
manutenção de acordos 
coletivos após vencimento 
 
O julgamento tem previsão de término 
na sexta-feira, no Plenário Virtual 
 
Por Beatriz Olivon — Brasília 
26/05/2022 07h01  Atualizado há 4 
horas 

 
A maioria dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) votou contra 

a chamada ultratividade, que consiste 

na manutenção do acordo 

coletivo trabalhista anterior até a 

fixação de um novo. O tema é julgado em 

ação com pedido de liminar. Cinco 

ministros seguiram o voto do relator, 

ministro Gilmar Mendes, que se 

manifestou contra a manutenção 

automática dos acordos. O julgamento 

termina na sexta-feira ou pode ser 

suspenso até lá. 

 

O tema é abordado na arguição de 

descumprimento de preceito 

fundamental (ADPF) n º 323 ajuizada 

pela Confederação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino (Confenen) 

contra a interpretação judicial do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) e 

dos Tribunais Regionais do Trabalho da 

1ª e 2ª Regiões sobre a ultratividade das 

normas coletivas. 

 

Em novembro de 2012, o TST revisou 

a Súmula nº 277, de 1988. Os 

ministros passaram a entender, a partir 

desse momento, que os benefícios 

concedidos aos trabalhadores serão 

automaticamente renovados e somente 

revogados se houver nova negociação. 

 

Até então, o entendimento do TST era de 

que as vantagens negociadas entre 

empresas e trabalhadores valeriam 

enquanto vigorasse o acordo. Esse 

prazo, segundo a CLT, poderia ser de um 

a dois anos. Para mantê-los numa 

próxima convenção seria necessária 

nova rodada de negociação. 

 

A Confenen alega na ação que o TST 

mudou entendimento consolidado de 

maneira abrupta. Com a edição da 

reforma trabalhista, em 2017, foi 

introduzido na CLT o parágrafo 3º do 

artigo 614, que vedou a ultratividade. 

 

Para o relator, ministro Gilmar Mendes, 

a mudança na redação da Súmula 277 

não é compatível com os princípios da 

legalidade, separação dos poderes e 

segurança jurídica. “Não cabe ao 

Tribunal Superior do Trabalho agir 

excepcionalmente para chegar a 

determinado objetivo e interpretar 

norma constitucional de forma 

arbitrária”, afirmou. 

 

Ainda segundo Mendes, o TST realizou 

“verdadeiro ziguezague 

jurisprudencial”, em alguns momentos, 

entendendo possível a ultratividade e 

depois negando, maculando a boa-fé que 

deve pautar os acordos coletivos. 

 

O relator foi seguido pelo voto dos 

ministros Nunes 

Marques, Alexandre de 

Moraes, Luís Roberto 

Barroso, Dias Toffoli e Cármen 

Lúcia. Os ministros Dias Toffoli e 

Alexandre de Moraes lembraram nos 

votos que a reforma trabalhista veda 

expressamente a ultratividade das 

normas coletivas. Como a súmula do 

TST não foi cancelada, haveria a 

possibilidade de esse entendimento ser 

aplicado, apesar da reforma. 
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O ministro Edson Fachin foi o único a 

divergir até o momento. Para o ministro, 

as relações de trabalho estão protegidas, 

por previsão constitucional, contra as 

“possíveis erosões” que lhes venham a 

ser impostas pela passagem do tempo ou 

condições menos favoráveis para novas 

negociações coletivas. 

 

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

cia/2022/05/26/maioria-no-stf-vota-

contra-manutencao-de-acordos-

coletivos-apos-vencimento.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/26/maioria-no-stf-vota-contra-manutencao-de-acordos-coletivos-apos-vencimento.ghtml
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Economia 

Câmara aprova teto do ICMS 
para combustíveis e energia, 
que deve baixar preços no 
ano eleitoral 
 
Medida, que ainda será analisada pelo 
Senado, também limita tributo estadual 
a 17% para internet, telefonia e 
transporte público 
 
Por Fernanda Trisotto — Brasília 
25/05/2022 21h17  Atualizado há uma 
hora 

 

 
70% das parlamentares ouvidas são 

contra o aborto — Foto: Foto: Zeca 

Ribeiro / Câmara dos Deputados 

 

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta 

quarta-feira, o texto-base do projeto 

que limita o ICMS a 17% para energia, 

combustíveis, telecomunicações e 

transporte coletivo. Foram 403 votos 

favoráveis e dez contrários, além de duas 

abstenções. Os deputados rejeitaram 

todos os destaques, emendas que podem 

alterar o texto. Agora, o texto será 

encaminhado ao Senado. 

 

Este patamar chega a ser metade do 

cobrado por alguns estados. A medida 

deve reduzir em até 12% o preço destes 

produtos e serviços em alguns estados — 

segundo os defensores do projeto —, o 

que pode aliviar a inflação e beneficiar a 

popularidade do presidente Jair 

Bolsonaro neste ano eleitoral. Por outro 

lado, pode retirar até R$ 83,5 bilhões 

por ano dos caixas de estados e 

municípios. 

 

Como a redução vale para combustíveis 

em geral, sem discriminação, também 

será aplicada para o querosene de 

aviação. Foi incluído no texto uma 

menção específica para o gás natural 

ficar sujeito ao teto. 

 

Além disso, há um dispositivo que 

determina nova regra para a redução da 

tributação do diesel neste ano. Uma 

decisão dos estados fez com que o 

governo questionasse a decisão no 

Supremo Tribunal Federal (STF), que 

concedeu liminar suspendendo o 

convênio. 

 

Essa proposta considera esses serviços 

essenciais, e por isso estão sujeitos a 

limitação do ICMS. Em um aceno aos 

estados, foi incluído um dispositivo que 

prevê uma regra de transição de seis 

meses com compensação em caso de 

perda de arrecadação, mas os recursos 

só poderão ser usados para abatimento 

de dívidas com a União. 

 

O projeto foi capitaneado pelo 

presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-

AL), com forte apoio do governo federal. 

Estados se mobilizaram contra a 

proposta, e tentam derrubá-la no 

Senado, recorrer à Justiça ou, em último 

caso, adiar a entrada para vigor para 

2024, seguindo uma decisão anterior do 

Supremo Tribunal Federal (STF) sobre 

ICMS. 

 

Ao encerrar a votação, Lira agradeceu ao 

empenho dos deputados, da base e 

oposição, que apesar de discursos 

contundentes, votaram pela aprovação 

da lei: 

 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/deputados-articulam-projeto-reduz-a-17percent-icms-para-combustiveis-e-conta-de-luz.ghtml
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— Todos acreditam na efetividade dessa 

lei, ninguém quis votar contra redução 

de imposto. 

 

Ele ainda afirmou que se houve alguém 

que confrontou o Legislativo foram os 

estados, que não reduziram a alíquota do 

diesel, conforme previa projeto 

aprovado em março e alvo da disputa no 

STF. 

 

Mudanças para conquistar os 
estados 
 
Os estados sempre se manifestaram 

contrários ao projeto do deputado 

Danilo Forte (União-CE), por causa da 

perda de arrecadação bilionária com a 

redução das alíquotas. Para angariar 

esse apoio, o relator da proposta, 

deputado Elmar Nascimento (União-

BA), acrescentou dispositivos para 

compensar essa diminuição. 

 

Os estados e municípios vão ganhar 

descontos nas obrigações de dívidas 

junto à União em valor equivalente à 

perda arrecadatória que tiverem. 

 

Em reuniões ao longo desta quarta-feira, 

dia da votação, ficou definido que os 

estados que aderiram ao Regime de 

Recuperação Fiscal (RRF) terão 

compensação de qualquer perda de 

arrecadação que venham a ter. 

 

Para os demais estados, foi mantido o 

acordo de que o gatilho poderá ser 

acionado caso a perda da arrecadação no 

mês seja superior a 5%. Esses recursos 

serão usados para abater as dívidas dos 

entes com a União – ou financiamento 

do RRF – e as compensações serão 

interrompidas se houver alteração de 

alíquotas ou se não houver mais saldo a 

ser abatido. 

 

Essa é uma regra de transição que valerá 

por seis meses, entre julho e dezembro 

de 2022 – isso também estava no acordo 

que foi alinhavado junto com a equipe 

econômica ontem. 

 

Nascimento fez outra alteração para 

incluir os municípios na regra do 

gatilho. Isso ocorre porque as cidades 

recebem uma parte da arrecadação do 

ICMS e também terão perda de recursos. 

A compensação, nesse caso, ficaria a 

cargo dos estados. 

 

Em contrapartida, o relator incluiu uma 

alteração na lei complementar que 

mudou a cobrança do ICMS sobre o 

diesel e uniformizou a alíquota no país. 

Ele fixa uma regra para forçar uma 

revisão do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), que fixou uma 

alíquota maior com possibilidade de os 

estados darem descontos. Agora, eles 

serão obrigados a considerarem a média 

móvel dos preços médios praticados nos 

60 meses anteriores, ignorando o 

período de congelamento do tributo. 

 

Estados tentarão reverter 
situação no Senado 
 
Os estados querem reverter a situação de 

perda de arredação. Porém, o foco já é no 

Senado, pois avaliavam que há poucas 

chances de emplacar qualquer mudança 

que seja na Câmara, ainda que tenham 

sido propostas mudanças ao texto, que 

não foram aprovadas. 

 

Por ora, o que está sendo analisado é 

uma proposta para substituir esse 

mecanismo de gatilhos por um fundo de 

compensação. Esse tipo de medida conta 

com a antipatia do Ministério da 

Economia, que é contrário a esses 

mecanismos. 

 

Os estados afirmam que a limitação do 

ICMS pode gerar perdas de até R$ 83,5 

bilhões, segundo estimativas do Comitê 

Nacional de Secretários Estaduais de 



12 

 

Fazenda (Comsefaz). Esse é o montante 

no chamado " pior cenário", caso ocorra 

alta de 30% dos combustíveis até o final 

do ano. Nos parâmetros atuais, as 

perdas são estimadas em R$ 64,2 

bilhões. 

 

Esta conta inclui a parcela que vai aos 

municípios: perdas de R$ 16,05 bilhões 

às prefeituras no cenário atual e de R$ 

20,875 bilhões caso os combustíveis 

continuem subindo de preço. 

 

O ataque ao ICMS é mais um capítulo na 

queda de braço entre o Executivo federal 

e os governadores. Como o 

GLOBO mostrou, os repasses da União 

aos estados engordaram os caixas, 

também beneficiados pelo aumento da 

arrecadação e, com R$ 320 bilhões 

disponíveis, a cobiça do governo federal 

sobre esses recursos está crescendo. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/05/camara-aprova-teto-do-
icms-para-combustiveis-e-energia-que-
deve-baixar-precos-no-ano-
eleitoral.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Interferência na Petrobras 
eleva risco de falta de diesel, e 
setor agrícola e varejo devem 
ser afetados 
 
Antes de ser demitido, José Mauro 
Coelho apresentou ao governo 
documento em que alertava para a 
possibilidade de falha no abastecimento 
no auge da safra de soja 
 
Por Bruno Rosa — Rio 
26/05/2022 04h30  Atualizado há 33 
minutos 

 

 
Incerteza: No segundo semestre, 

período de colheita da soja, país corre 

risco de enfrentar falta de diesel. Política 

de preços é questão chave — Foto: Ueslei 

Marcelino/Reuters 

 

A decisão do governo de interferir na 

Petrobras deve elevar o risco de faltar 

diesel no país durante a colheita da 

safra. Antes de ser demitido, José Mauro 

Coelho apresentou ao Ministério de 

Minas e Energia um documento em que 

alertava para a possibilidade de falta do 

combustível no auge da safra de 

soja, se não houvesse sinalização clara 

de que os preços cobrados pela empresa 

seguirão os do mercado internacional. 

 

“Sem sinalização de que os preços de 

mercado serão mantidos adiante, há um 

risco concreto de escassez de diesel no 

auge da demanda, durante a temporada 

de colheita, afetando o PIB do Brasil”, 

diz o documento, intitulado 

“Combustíveis: desafios e soluções”. 

 

Mas depois de Bolsonaro nomear um 

novo presidente da estatal, o quarto em 

seu governo, com o objetivo de segurar 

preços e frear a inflação antes da eleição 

em outubro, cresceu no mercado a 

percepção de que o agronegócio e o 

varejo podem ser afetados no segundo 

semestre em razão da escassez de diesel. 

 

É na segunda metade do ano o período 

principal de colheita da soja e também 

quando o varejo fecha as encomendas 

para o fim do ano. 

 

Em maio, a Petrobras reajustou o 

diesel em 8,87% na refinaria. Nos 

últimos dias, não houve defasagem em 

relação ao mercado internacional. Mas a 

conta, do ponto de vista do importador, 

não é tão simples. 

 

Importação em 60 dias 
 
O prazo para importação do combustível 

subiu para 60 dias. Desde o início do 

ano, o setor tem enfrentado períodos de 

defasagem significativa nos valores 

cobrados. Sem ter a certeza de que a 

política de preços será mantida, poucas 

empresas têm fôlego financeiro para 

acertar a compra. 

 

Ou seja, poucos se arriscam a fechar 

contratos sem saber se o principal 

agente do mercado, a Petrobras, estará 

seguindo regras do mercado ou se estará 

praticando preços menores, o que 

inviabiliza a operação. 

  

A questão deixa de ser um problema 

setorial, pois a estatal sozinha não tem 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/05/antes-de-ser-demitido-coelho-alertou-para-risco-de-faltar-diesel-no-auge-da-colheita-de-soja-com-impacto-no-pib.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/05/antes-de-ser-demitido-coelho-alertou-para-risco-de-faltar-diesel-no-auge-da-colheita-de-soja-com-impacto-no-pib.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/diesel-sobe-887-partir-de-amanha-primeiro-reajuste-do-novo-presidente-da-petrobras-1-25504270
https://oglobo.globo.com/economia/diesel-sobe-887-partir-de-amanha-primeiro-reajuste-do-novo-presidente-da-petrobras-1-25504270
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capacidade de atender todo a demanda 

por diesel no país. O risco, alertam os 

especialistas, é de, no fim das contas, a 

própria Petrobras ter de aumentar as 

importações para garantir o 

fornecimento do produto. Ou seja, não 

assegurar preços de mercado deixaria 

uma fatura que a própria estatal poderia 

ter de pagar adiante. 

 

Hoje, o setor já sofre com faltas pontuais 

de diesel tanto em grandes centros como 

no interior. Segundo relatos de 

empresas e associações, há falta em 

postos, mas sobretudo nos de bandeira 

branca e apenas em parte da semana. A 

expectativa é que o período mais crítico 

ocorra de junho a agosto. 

 

Segundo Sérgio Araújo, presidente 

executivo da Abicom, a associação dos 

importadores de combustíveis, as 

empresas independentes praticamente 

pararam de comprar combustível do 

exterior. Araújo afirma que as 

importações de diesel e gasolina estão 

concentradas apenas em Petrobras, 

Vibra (ex-BR), Raízen e Ipiranga. Há 

dois anos, o país tinha, ao todo, de 25 a 

30 importadores independentes ativos. 

Hoje, as importações respondem por 

25% do consumo do combustível no 

país. 

 

— Não há importação de empresas 

independentes hoje. Não há 

previsibilidade no preço, e ninguém vai 

correr o risco de importar e ter o produto 

encalhado. E olha que o Brasil tem 300 

empresas autorizadas a importar 

combustíveis — afirmou Araújo. 

 

Para o executivo, o setor precisa discutir 

a real capacidade de oferta, com a 

previsão das refinarias, e a demanda 

esperada para os próximos meses. 

Segundo ele, o planejamento é essencial 

em razão da guerra da Ucrânia, que 

tornou o cenário mais difícil: 

 

— Antes da guerra, a importação levava 

45 dias. Hoje, dura ao menos 60 dias. 

Antes, o diesel importado consumido no 

Brasil vinha praticamente do Golfo do 

México, nos EUA, e hoje estamos 

importando mais da Índia, que é mais 

longe. 

 

Outro executivo do setor, que comentou 

o assunto em caráter reservado, explica 

que a demanda por diesel sempre 

aumenta no segundo semestre no Brasil 

na comparação com os primeiros seis 

meses do ano. Em geral, esse 

crescimento fica entre 5% e 10% por 

causa do transporte de itens agrícolas na 

safra e dos produtos para o Natal. 

 

Substituto do gás 
 
Mas não é um efeito apenas local. A 

partir de junho, os países do Hemisfério 

Norte começam a aumentar seus 

estoques de diesel para o período de 

inverno, no fim do ano. Com as 

restrições ao gás natural, após a invasão 

da Ucrânia pela Rússia, o uso do óleo 

diesel subiu ainda mais, pois passou a 

ser usado como substituto. 

 

No texto apresentado pela Petrobras ao 

governo neste mês, a empresa afirma 

que “os estoques de diesel estão bem 

abaixo da média histórica” e que “a 

Petrobras sozinha não pode resolver a 

alta global nos preços de energia”. 

 

Muitas refinarias americanas, que são 

importantes fornecedoras para o Brasil, 

começaram a redirecionar seus 

embarques de diesel para a Europa, 

segundo dois executivos a par do 

assunto afirmaram à Reuters, o que 

ampliou o risco de uma escassez no 

mercado brasileiro. Os estoques de 

diesel no Brasil são suficientes para 



15 

 

atender a, no máximo, um mês da 

demanda doméstica, segundo a agência. 

 

— É preciso transparência nos preços. A 

prática de preços internacionais precisa 

ser feita, mas a população não consegue 

arcar com os custos. Por isso, o governo 

tem de pensar em política pública com o 

uso de dividendos e royalties — defende 

Araújo. 

 

Procurada, a Petrobras não comentou. 

Apesar do relatos de empresas e 

associações, a Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) disse que monitora o 

abastecimento nacional e que até a 

“presente data, o abastecimento com 

diesel aos consumidores se mantém 

regular”. 

 

Em nota, o Instituto Brasileiro do 

Petróleo (IBP) disse que “acompanha 

atentamente a conjuntura 

internacional” e que não vislumbra 

cenário de desabastecimento no país. 

Lembrou que o mundo vive um 

“desbalanço entre oferta e demanda por 

energia” e que no Brasil, “a volatilidade 

e o aumento dos preços internacionais 

ainda são amplificados pela taxa de 

câmbio e pela necessidade de 

importação para garantia do 

abastecimento nacional”. (*Com Reuters) 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/05/setor-agricola-e-varejo-
devem-ser-afetados-por-falta-de-diesel-
no-segundo-semestre.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/setor-agricola-e-varejo-devem-ser-afetados-por-falta-de-diesel-no-segundo-semestre.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/setor-agricola-e-varejo-devem-ser-afetados-por-falta-de-diesel-no-segundo-semestre.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/setor-agricola-e-varejo-devem-ser-afetados-por-falta-de-diesel-no-segundo-semestre.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/setor-agricola-e-varejo-devem-ser-afetados-por-falta-de-diesel-no-segundo-semestre.ghtml
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Economia 

Contas públicas fecharam 
2021 com superávit 
estrutural de 2,37% do PIB 
 
Segundo o Ministério da Economia, 
resultado é o melhor registrado desde 
2008 

 
Adriana Fernandes, O Estado de 
S.Paulo 
25 de maio de 2022 | 18h39 

 
BRASÍLIA - Para reforçar dados que 

apontam uma melhora fiscal, 

o Ministério da Economia informou 

que as contas do setor público 

consolidado (União, Estados, 

Municípios e Estatais) registraram um 

superávit estrutural de 2,37% 

do Produto Interno Bruto (PIB) em 

2021.  É a primeira vez em oito anos que 

o resultado é positivo e o melhor 

desempenho desde 2008. Em 2020, as 

contas registraram um déficit estrutural 

de 0,49%. 

 

Para calcular o resultado estrutural, o 

governo não leva em consideração 

eventos atípicos, como, por exemplo, os 

gastos da covid-19. O resultado 

convencional (o oficial para fins de 

cumprimento das regras fiscais), 

divulgado pelo Banco Central em 

janeiro, apontou um superávit de 0,75% 

do PIB, o equivalente a R$ 64,7 bilhões, 

no ano passado. 

 

O resultado estrutural é livre de 

influências transitórias. É aquele que 

seria observado com o PIB no seu nível 

potencial, preço do petróleo igual ao 

valor de equilíbrio de longo prazo e sem 

receitas e despesas extraordinárias. Esse 

indicador fiscal procura medir o esforço 

recorrente do setor público para 

alcançar a solvência da dívida pública do 

País no longo prazo. 

 

Para o secretário de Política Econômica 

do Ministério da Economia, Pedro 

Calhman,  o dado de 2021 mostra um 

progresso no ajuste fiscal do setor 

público, mesmo na pandemia. “É 

resultado do binômio da consolidação 

fiscal e reformas para aumentar a 

produtividade do governo”, ressaltou. 

 

Em 2020, ano de início da covid-19, o 

resultado estrutural foi um déficit de 

0,49% do PIB, enquanto o resultado 

convencional foi negativo em 9,41%. 

Naquele ano, as despesas de 

enfrentamento da covid-19 do governo 

foram muito elevadas e levaram ao 

rombo recorde somente nas contas do 

setor público de R$ 743,3 bilhões. No 

ano passado, as despesas relacionadas 

ao combate da pandemia atingiram R$ 

120,8 bilhões.     

 

Do lado das despesas, entre os fatores 

que melhoraram o resultado estrutural 

foi a contenção de gastos com pessoal 

ativo e com os benefícios 

previdenciários. Esse segundo ponto em 

razão da dos efeitos da reforma 

da Previdência. Do lado das receitas, 

houve uma melhora permanente da 

arrecadação, sobretudo, dos impostos 

relacionados ao lucro das empresas, 

explicou o subsecretário de política 

fiscal, Bernardo Borda.  

 

O ministério da Economia calculou o 

impulso fiscal (variação de um ano para 

outro) estrutural negativo de 2,87% do 

PIB. Ou seja, a política fiscal, foi 

contracionista. O coordenador-geral de 

projeções econômico-

fiscais, Sergio Gadelha, ressaltou que os 

novos dados apontam que a economia 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/previdencia-social
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em 2021 ficou 1,9% abaixo do seu PIB 

potencial, o que economistas chamam 

de “hiato do produto”.  O PIB potencial é 

projetado para uma situação em que a 

economia pode crescer sem gerar 

pressões inflacionárias. 

 

Ministério da Economia informou que 

as contas do setor público consolidado 

registraram um superávit estrutural de 

2,37% do PIB em 2021  Foto: Fábio 

Motta/Estadão 

 

Lula X Temer X Bolsonaro 
 
O melhor resultado estrutural foi obtido 

em 2005, durante o governo do ex-

presidente Luís Inácio Lula (PT), 

quando houve um superávit de 3,99% do 

PIB. O pior resultado foi em 2016, no 

governo Michel Temer: um déficit de 

1,9% do PIB. Em 20 anos, foram sete 

anos de déficits (entre 2014 e 2020) e 

um de resultado zero (2013).    

 

A partir de 2017, quando entrou em 

vigor o teto de gastos (regra que limita o 

crescimento das despesas à variação da 

inflação), o resultado estrutural foi 

melhorando. Os primeiros anos do 

governo Jair Bolsonaro foram de 

déficit: 1,97% (2019) e 0,49% (2020).   

 

O resultado estrutural é utilizado por 

muitos países. Especialistas consideram 

ele um melhor indicador para o 

monitoramento da condução da política 

fiscal, que é afetada pelos ciclos 

econômicos.   

 

Entre 2010 e 2011, na passagem para o 

governo Dilma Rousseff, um grupo de 

economistas do Ministério da Fazenda 

tentou mudar a meta fiscal para o 

resultado estrutural. Na época, o 

ministro da Fazenda, Guido Mantega, 

não encampou a proposta. A ideia seria 

introduzir na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) para valer a partir 

de 2012. Inicialmente, a ideia foi 

apoiada por Mantega, mas a mudança de 

governo e de ênfase no aumento do 

superávit primário fez com que fosse 

engavetada. 

 

Mesmo a introdução do estrutural como 

indicador de monitoramento fiscal só foi 

tornado pública depois de uma longa 

queda de braço entre SPE e o Tesouro 

Nacional. 

 

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

ias/geral,contas-publicas-fecharam-

2021-superavit-estrutural-de-2-37-

pib,70004076080  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/lula-luiz-inacio-lula-da-silva
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Michel%20Temer
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Jair%20Bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Dilma%20Rousseff
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Guido%20Mantega
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Tesouro%20Nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Tesouro%20Nacional
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-fecharam-2021-superavit-estrutural-de-2-37-pib,70004076080
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-fecharam-2021-superavit-estrutural-de-2-37-pib,70004076080
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-fecharam-2021-superavit-estrutural-de-2-37-pib,70004076080
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-fecharam-2021-superavit-estrutural-de-2-37-pib,70004076080
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Economia 

Petrobras oficializa venda da 
Lubnor, do Nordeste, por US$ 
34 milhões 
 
Empresa é o quarto ativo a ter contrato 
de venda assinado pela Petrobras 

 
Amélia Alves, O Estado de S.Paulo 
26 de maio de 2022 | 09h47 

 
A Petrobras informou o mercado que 

assinou na quarta-feira, 26, com a 

Grepar o contrato para a venda da 

refinaria Lubrificantes e Derivados 

de Petróleo do Nordeste 

(Lubnor) e seus ativos logísticos 

associados, no Ceará. O valor total da 

venda é de US$ 34 milhões, sendo US$ 

3,4 milhões já pagos na própria quarta; 

US$ 9,6 milhões a serem pagos no 

fechamento da transação; e US$ 21 

milhões em pagamentos diferidos. 

 

Lubnor é o quarto ativo a ter contrato de 

venda assinado pela Petrobras Foto: 

Adriano Machado/ Reuters 

 

O montante, segundo a Petrobras, não 

contempla o pagamento de ajustes 

previstos no contrato, devidos até o 

fechamento da transação. A operação 

está sujeita ao cumprimento de 

condições precedentes, tais como a 

aprovação pelo Conselho 

Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade), destaca a estatal, 

em fato relevante. 

 

A Lubnor é o quarto ativo a ter o 

contrato de compra e venda assinado no 

âmbito do compromisso firmado pela 

Petrobras com o Cade em junho de 2019 

para a abertura do mercado de refino no 

Brasil. 

 

Essa operação, ainda conforme a 

petroleira, está alinhada à estratégia de 

gestão de portfólio e à melhoria de 

alocação do capital da companhia, 

visando à maximização de valor e maior 

retorno à sociedade. 

 

"A Petrobras segue concentrando cada 

vez mais os seus recursos em ativos que 

demonstram grande diferencial 

competitivo ao longo dos anos, com 

menores emissões de gases de efeito 

estufa", conclui a estatal. 

 

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

ias/negocios,petrobras-oficializa-

venda-lubnor-npre,70004076594   

 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
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://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,petrobras-oficializa-venda-lubnor-npre,70004076594
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,petrobras-oficializa-venda-lubnor-npre,70004076594
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,petrobras-oficializa-venda-lubnor-npre,70004076594
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Economia 

O retrato da disparada da 
inflação no 'prato feito' 
brasileiro 
 
Preços de cenoura, tomate e abobrinha 
mais que dobraram no último ano 
 
26.mai.2022 às 9h03 
BBC NEWS BRASIL 
 
Imagine que uma pessoa vai a um 

supermercado para comprar todos os 

ingredientes necessários para fazer um 

típico prato feito brasileiro. 

 

Os ingredientes para o prato variam de 

acordo com a região, mas para esse 

exercício estamos considerando sete 

alimentos: arroz, feijão carioca, tomate, 

alface, alcatra, batata e ovos. 

 

Se hoje uma pessoa gastaria cerca de R$ 

100 para comprar todos os ingredientes 

para esse prato feito, há um ano —em 

abril de 2022 —a mesma pessoa teria 

gasto apenas cerca de R$ 85 nos mesmos 

ingredientes, segundo os dados do IPCA 

(Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), a principal 

referência de inflação do IBGE no Brasil. 

 

 
Preços de cenoura, tomate e abobrinha 

mais que dobraram de preço em apenas 

um ano - Getty Images 

 

(Nesta compra não estamos levando em 

consideração o tamanho das porções, o 

que vai sobrar de cada alimento e nem o 

custo de outras variáveis, como 

temperos, óleo de cozinha e preço do gás 

para cozinhar.) 

 

Os alimentos se tornaram o principal 

vilão da inflação brasileira —os preços 

gerais da economia subiram 12,13% nos 

últimos 12 meses, mas a alimentação no 

domicílio (que exclui comida comprada 

em restaurantes) subiu 16,12%. No 

último mês, a alimentação e transportes 

responderam por 80% da alta geral dos 

preços no país. 

 

Alguns itens do prato típico brasileiro 

ficaram mais baratos em um ano, como 

é o caso do arroz e do feijão-preto. Mas 

eles são minoria —mais de 90% dos 

produtos encareceram, a maioria com 

altas superiores a 10%. 

 

E para piorar, analistas acreditam que os 

preços devem subir ainda mais neste 

ano. 

 

SUBSTITUTOS? 

 

Mesmo diante da escalada de preços, há 

formas de se atenuar o efeito da inflação 

no prato dos brasileiros buscando 

substitutos. 

 

Alguns alimentos importantes da cesta 

básica tiveram queda. O arroz ficou 11% 

mais barato em um ano. O feijão-

carioca encareceu 9,4%, mas ele pode 

ser substituído pelo feijão-preto, cujo 

preço caiu quase 7%. 

 

A alcatra (que teve alta de 13%) é outro 

item que pode ser substituído —por 

carne de porco (cujo preço caiu quase 

6% ao ano) ou carne-seca e de sol (cujo 

preço subiu 3%, um reajuste inferior à 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/tomate-e-o-vilao-do-prato-feito-e-vale-refeicao-dura-menos-dias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/batata-morango-e-maracuja-lideram-inflacao-veja-itens-que-mais-subiram.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inflacao/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-da-cesta-basica-salta-de-13-para-21-em-marco-veja-ranking.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-da-cesta-basica-salta-de-13-para-21-em-marco-veja-ranking.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/webstories/comida/2021/10/como-cozinhar-feijao/
https://www1.folha.uol.com.br/webstories/comida/2021/10/como-cozinhar-feijao/
http://www.folha.com.br/
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inflação média). Já o frango —que 

costuma ser alternativa mais barata de 

proteína - também teve inflação alta, de 

21%. 

 

A batata inglesa subiu 63%, mas a 

batata-doce teve reajuste bem menor, de 

3,58%. 

 

Na salada, a substituição é mais difícil. 

Tubérculos, raízes e legumes 

encareceram 69% em um ano; hortaliças 

e verduras subiram 36%. 

 

Fora do almoço, a alimentação pode ser 

complementada com frutas cujos preços 

caíram em um ano ou registraram pouca 

inflação. É o caso do abacaxi e da 

banana-maçã (que estão 3% e 5% mais 

baratos, respectivamente) e a laranja-

pêra (cujo preço subiu 4%). Mas outras 

variedades de banana e laranja tiveram 

reajustes grandes de preço. 

 

É importante ressaltar também que essa 

inflação é nacional —ou seja, que os 

preços variaram de forma diferente de 

acordo com a região do Brasil. 

 

SALÁRIO DEFASADO E 

ACELERAÇÃO DE PREÇOS 

 

O mais recente boletim do IBGE revela 

três tendências: os salários não estão 

acompanhando a alta dos alimentos, os 

preços estão subindo de forma mais 

acelerada neste ano e a maioria dos 

alimentos nos supermercados teve 

reajustes grandes. 

 

A alimentação no domicílio ficou 16,12% 

mais cara no Brasil, em média —entre 

abril de 2021 e abril deste ano. O 

aumento é bastante superior, por 

exemplo, ao reajuste de 10,18% no 

salário mínimo que aconteceu no 

começo de 2022. 

 

Outro estudo confirma que a maioria 

dos brasileiros não está conseguindo 

"vencer a inflação". Em março, apenas 

13,9% das negociações salariais no Brasil 

medidas pelo Dieese produziram ganhos 

reais para os trabalhadores, acima da 

inflação. Em 34% das negociações, as 

categorias conseguiram "empatar com a 

inflação" —e em 52% desses acordos os 

trabalhadores tiveram aumentos que 

não cobrem a subida de preços 

da economia. 

 

Outra tendência preocupante é que os 

preços parecem estar subindo de forma 

mais acelerada neste ano. 

 

O IPCA (que mede não só o preço dos 

alimentos, como de diversos bens e 

serviços) teve alta de 1,06% em abril —a 

maior variação para um mês de abril em 

27 anos. A inflação acumulada dos 

últimos 12 meses é de 12,13% —acima 

dos 11,30% nos 12 meses anteriores. 

 

E a alta dos alimentos é a que mais 

preocupa —alimentos e bebidas ficaram 

2,06% mais caros em apenas um mês. 

 

Quem vai ao supermercado consegue ver 

exatamente como o alimento se tornou o 

"vilão" da inflação brasileira. 

 

Dos 159 alimentos cujos preços são 

monitorados pelo IBGE, apenas 9% (14 

deles) tiveram queda nos preços nos 

últimos 12 meses (confira na tabela 

abaixo os preços que mais caíram e os 

que mais subiram). Os demais 91% 

ficaram mais caros - sendo que 54% (ou 

84 itens) tiveram um aumento 

expressivo, de mais de 10%. 

 

Três produtos —cenoura, tomate e 

abobrinha— mais que dobraram de 

preço em apenas um ano. 

 

POR QUE MAIS CARO? 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/alimentacao/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/ipca-15-sobe-059-em-maio-diz-ibge.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/bolsonaro-edita-mp-com-reajuste-do-salario-minimo-para-r-1212-a-partir-de-janeiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/bolsonaro-edita-mp-com-reajuste-do-salario-minimo-para-r-1212-a-partir-de-janeiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/ipca-15-tem-maior-inflacao-para-abril-em-27-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/ipca-15-tem-maior-inflacao-para-abril-em-27-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/ipca-15-tem-maior-inflacao-para-abril-em-27-anos.shtml
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O movimento da alta dos preços não é 

isolado no Brasil. 

 

Até países ricos e com histórico de baixa 

inflação —como Reino Unido e EUA— 

estão enfrentando a maior escalada de 

preços desde 1982. O Reino Unido vive 

atualmente uma "crise do custo de vida", 

com disparada no preço de alimentos e 

energia. 

 

Alguns motivos dessa disparada são 

comuns em todo o mundo: problemas 

nas cadeias globais de suprimento (que 

nunca se recuperaram totalmente da 

pandemia) e a Guerra da Ucrânia (que 

fez o preço da energia disparar, com as 

sanções impostas à Rússia, além de 

problemas no fornecimento de cereais 

produzidos na Ucrânia). 

 

No Brasil, essas variáveis todas 

impactaram diretamente no preço dos 

alimentos, também devido ao aumento 

no custo do transporte de cargas. 

 

OS PREÇOS VÃO PARAR DE 

SUBIR? 

 

Os preços devem ficar mais caros ainda 

neste ano, segundo alguns analistas. 

 

A corretora XP aumentou sua projeção 

de inflação de alimentos para este ano —

de 9,5% para 11,1%— em estudo 

divulgado em maio. Com isso, prevê que 

a inflação geral no Brasil vai fechar o ano 

em 9,2%. 

 

"Nossa projeção para os preços de 

alimentos considerava os efeitos 

inflacionários da Guerra da Ucrânia. 

Elevamos [agora] nossa projeção para 

englobar os efeitos secundários da alta 

de combustíveis e outros custos no 

grupo", diz o boletim. 

 

Para o ano que vem, a corretora prevê 

que os alimentos continuarão subindo, 

mas em um ritmo menos acelerado: de 

3,5%. 

 

A XP elenca três motivos pelos quais a 

inflação seguirá alta: os severos 

lockdowns na China por conta da 

pandemia de Covid (que provocam 

rupturas nas cadeias globais de 

suprimento), a grande probabilidade de 

novos reajustes de combustíveis no 

Brasil (segundo o estudo, o preço no 

Brasil ainda está defasado em 20% em 

relação ao exterior) e uma disparada na 

inflação de serviços (que encarecem os 

demais preços da economia, inclusive 

dos alimentos). 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/o-retrato-da-disparada-da-
inflacao-no-prato-feito-brasileiro.shtml  
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Economia 

Inflação no Brasil já bateu no 
pico, diz Guedes em Davos 
 
Avanço em 12 meses está em 12,30%; 
ministro diz que alta de preços não 
impedirá crescimento 

 
26.mai.2022 às 7h48Atualizado: 
26.mai.2022 às 8h25 
Luciana Coelho 
DAVOS (SUIÇA) E SÃO PAULO 
 
O ministro Paulo Guedes (Economia) 

afirmou em Davos nesta quinta (26) que 

a inflação no Brasil já está no pico, 

embora não tenha dito que começará a 

cair já. 

 

O IPCA-15, espécie de prévia da inflação 

ao consumidor oficial, acumula em 12 

meses avanço de 12,30%, e economistas 

preveem que o patamar de dois 

dígitos só comece a ceder em outubro. 

 

"A inflação já chegou no pico. E vai 

voltar antes do que a deles", afirmou 

Guedes sobre os países europeus e 

os Estados Unidos. "Vai subir no mundo 

inteiro por muito tempo, dez, 15 anos. 

Mas não no Brasil. Lá fora." 

 

 
O ministro Paulo Guedes durante o 

encontro em Davos do Fórum 

Econômico Mundial - Ciaran 

McCrickard-25.mai.22/Fórum 

Econômico Mundial 

 

O ministro está no balneário alpino para 

participar do encontro anual do Fórum 

Econômico Mundial, que terminou 

nesta quinta-feira sob a sombra de uma 

nova crise econômica global detonada 

pela Guerra da Ucrânia. 

 

Durante sua participação, em quatro 

dias, Guedes demonstrou otimismo e 

buscou promover o Brasil como um país 

onde a casa já estaria arrumada em 

termos fiscais e monetário para 

possibilitar crescimento, enquanto boa 

parte do mundo antevê uma recessão. 

 

Apesar do cenário externo desfavorável, 

Guedes diz apostar na dinâmica interna 

de crescimento do país para puxar a 

recuperação. Questionado sobre o fato 

de a inflação frear o consumo, o 

ministro respondeu que "tem sempre 

gente" que está ganhando e "inflação não 

impede o crescimento". 

 

"É claro que ela é ruim para o 

crescimento. Ela tem efeitos 

redistributivos perversos. Mas já 

estamos combatendo. Tiramos os 

estímulos fiscais. O crescimento podia 

ter sido maior no ano passado mas nós 

contivemos." 

 

Para Guedes, o investimento privado 

acertado para os próximos anos será 

suficiente como motor. Ele estima uma 

injeção de cerca de R$ 80 bilhões ao ano 

pelos próximos dez anos, sem incluir 

privatizações em curso ou futuras. 

 

"De um lado, temos a retomada dos 

investimentos, que é o pé no acelerador 

da economia. Ajustou a parte fiscal 

monetária, a inflação vai descer, e o 

investimento está subindo. Só que 

o Banco Central ainda puxando o freio. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/luciana-coelho.shtml
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Era para estarmos crescendo mais, como 

estamos combatendo a inflação estando 

crescendo menos." 

 

O ministro saiu animado de Davos com 

o que descreveu como mudança de 

perspectiva em relação ao Brasil. A seu 

ver, o país deixou de ser visto com a 

desconfiança e até alguma hostilidade 

que ele diz ter sentido em 2019 e 2020 e 

passou a ser mais respeitado. 

 

"Nosso desempenho desmontou a 

descrença em relação ao Brasil." Com a 

crise, "o Brasil agora é percebido de 

forma diferente", afirmou. "É uma 

democracia, aperfeiçoando as 

instituições e por isso barulhentas, em 

transição para economia de mercado e 

um gigante verde." 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/inflacao-no-brasil-ja-bateu-
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Erro de cálculo não exime 
previdência privada de pagar 
prêmio anunciado 
 
26 de maio de 2022, 8h48 
Por Danilo Vital 
 
O ônus do desatendimento às normas 

que regem a atividade previdenciária 

complementar não pode ser 

simplesmente transmitido para a esfera 

patrimonial do consumidor. A empresa 

que anuncia um prêmio deve honrá-lo, 

ainda que comprovada a existência de 

erro de cálculo atuarial. 

 

Empresa atualizou mensalidades por 

quase 20 anos e esperava pagar apenas 

R$ 20 mil 
Reprodução 

 

Com esse entendimento, a 4ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso especial ajuizado 

pela União Previdenciária Cometa 

Brasil, empresa que visava pagar ao 

beneficiário de um plano de previdência 

privada um valor atualizado menor do 

que o informado nos boletos de 

recolhimento das contribuições 

mensais. 

 

O caso trata de um homem que 

contratou plano de previdência privada 

em janeiro de 1995, com previsão de 

pecúlio — valor pago em caso de morte 

do segurado — de R$ 20 mil. As 

contribuições mensais foram adimplidas 

até a morte do contratante, em outubro 

de 2014. 

 

A mensalidade, inicialmente de R$ 140, 

foi sendo atualizada ao longo do tempo 

até chegar a R$ 815,23. Ao longo desses 

quase 20 anos, a empresa foi 

informando periodicamente, nos 

boletos, o valor atualizado do prêmio, 

que alcançou R$ 116 mil. 

 

Após a morte do contratante, a sobrinha 

dele, beneficiária do pecúlio, recebeu o 

pagamento total de R$ 20,6 mil. As 

instâncias ordinárias condenaram a 

empresa a pagar R$ 95,7 mil, valor 

correspondente à diferença entre o que 

foi efetivamente pago e o que a 

beneficiária deveria receber. 

 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

concluiu que os fornecedores se 

vinculam às propostas e informações 

que prestam aos seus contratantes, por 

força do disposto nos artigos 30 e 48, 

Código de Defesa do Consumidor. “A 

informação prestada ao instituidor do 

benefício acerca do valor da prestação 

previdenciária obriga a entidade de 

previdência complementar a pagá-lo, 

em respeito às legítimas expectativas 

que sua conduta gerou”, afirmou o 

acórdão. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-26/calculo-errado-nao-exime-previdencia-privada-pagar-premio-anunciado#author
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Se houve falha do cálculo atuarial, não 

foi provocada pelo consumidor, 

destacou o ministro Raul Araújo, no voto 

vencedor 
Lucas Pricken 

 

Ao STJ, a empresa contratada defendeu 

que o valor informado estava errado, 

conforme foi apurado e corrigido após 

processo administrativo conduzido pela 

Superintendência de Seguros Privados 

— a autarquia brasileira responsável por 

fiscalizar o mercado de previdência 

complementar aberta. 

 

Apontou, ainda, que não há provisão 

financeira para arcar com o pagamento 

desse valor, o que vai afetar outros 

contratantes da previdência privada, 

colocando sob risco todo o plano. 

 

Arcar com a responsabilidade 

 

A argumentação não sensibilizou a 

maioria da 4ª Turma. Autor do voto 

divergente vencedor, o ministro Raul 

Araújo ressaltou que as contribuições 

mensais foram substancialmente 

incrementadas ao longo da vigência do 

contrato: mais que quintuplicaram. A 

expectativa de incremento também no 

prêmio foi o que permitiu ao 

consumidor manter os pagamentos. 

 

“Se a entidade fornecedora do serviço 

conhece o negócio que 

profissionalmente explora, dispõe dos 

dados cadastrais e extrai lucro 

decorrente da exploração da atividade, 

deve suportar também os ônus da 

incidência do binômio risco-proveito, 

sujeitando-se às responsabilidades 

decorrentes do inadimplemento 

contratual ou da violação de direitos 

tutelados pela ordem jurídica do 

consumo”, afirmou o ministro Raul. 

 

Dentre os direitos básicos do 

consumidor, o CDC elenca a informação 

adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços ofertados. Com isso, 

tais informações prestadas vinculam e 

obrigam o fornecedor, dando ensejo ao 

seu cumprimento forçado. 

 

“Nota-se que o valor indicado a titulo de 

beneficio não se mostra desproporcional 

frente aos valores da contribuição 

recolhidos mensalmente pelo 

consumidor. Ao contrário. 

Desarrazoado é supor que o consumidor 

manteria contribuições mensais de mais 

de R$ 800 para obter beneficio de 

apenas 20 mil”, pontuou, no voto 

divergente. 

 

Consumidor não pode acertar na loteria 

por um equívoco do boleto, afirmou o 

ministro Luís Felipe Salomão, relator do 

recurso 

 

“Se houve falha do cálculo atuarial como 

apurado pelas provas produzidas nas 

instâncias ordinárias, não foi ela 

provocada pelo consumidor, mas 

exclusivamente pela atuação da própria 
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recorrente”, prosseguiu. O voto foi 

acompanhado pelos ministros Marco 

Buzzi e Antonio Carlos Ferreira. 

 

Quebra do Sistema 

 

Ficou vencido o relator, ministro Luís 

Felipe Salomão, que votou por dar 

provimento ao recurso especial para 

manter o pagamento dos R$ 20,6 mil de 

pecúlio. Em sua opinião, poderia-se 

cogitar, no máximo, do ajuizamento de 

outra ação independente para pedir o 

complemento do pagamento. 

 

Isso porque o deferimento do montante 

total de R$ 116 mil, contrariando o plano 

contratado, conduz ao enriquecimento 

sem causa da beneficiária do pecúlio. 

Confirma-se o pagamento de benefício 

para o qual não houve contribuição para 

a formação do suporte de custeio. 

 

“Ele [o consumidor] não pode acertar na 

loteria por um equívoco do boleto”, 

criticou o ministro Salomão. “Há 

inúmeros outros casos nessa mesma 

situação. Isso vai quebrar o sistema”, 

concluiu. 

 

REsp 1.966.034 
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TJ-SC nega entrada da OAB em 
ação que questiona 
honorários por equidade 
 
26 de maio de 2022, 10h47 
Por Rafa Santos 
 
O interesse institucional para legitimar a 

admissão de amicus curiae é aquele de 

natureza jurídica. Para isso, quem pede 

o ingresso na ação, seja pessoa física ou 

jurídica, deve poder contribuir para 

alcançar a melhor solução possível ao 

litígio, não bastando para isso o 

interesse meramente corporativo. 

 

Desembargador nega ingresso da OAB-

SC em ação que questiona fixação de 

honorários por equidade em ação de alto 

valor 
Reprodução 

 

Esse foi fundamento adotado pelo 

desembargador Saul Steil, da 3ª Câmara 

de Direito Civil do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, para negar pedido de 

ingresso da seccional catarinense da 

OAB como amicus curiae em um 

processo que questiona a fixação de 

honorários advocatícios por equidade.  

 

No caso concreto, uma juíza fixou 

inicialmente os honorários advocatícios 

em 10% do valor de uma causa no valor 

de  R$ 2.211.641. Após acolher embargos 

de declaração, a magistrada mudou o 

entendimento e fixou os honorários em 

R$ 5 mil.  

 

O advogado contestou o valor, mas o 

colegiado da 3ª câmara de Direito Civil 

do TJ-SC decidiu majorar o valor para 

R$ 10 mil e não nos  percentuais 

previstos nos parágrafos 2º e 3º do 

artigo 85 do CPC. 

 

A decisão contraria decisão recente da 

Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça de março deste ano que vetou 

fixação de honorários por equidade em 

casos de alto valor. 

 

"É obrigatória, nesses casos, a 

observância de percentuais previstos 

nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do 

CPC, a depender da presença da Fazenda 

Pública na lide, os quais serão 

subsequentemente calculados a partir 

do valor a) da condenação; b) do 

proveito econômico obtido; c) do valor 

atualizado da causa", diz a tese 

aprovada. 

 

Na ocasião, especialistas ouvidos 

pela ConJur apontaram que o 

entendimento do STJ acaba com a 

discricionariedade dos juízes ao 

estipular honorários nesse tipo de ação, 

respeitava à intenção do legislador e 

poderia levar a uma redução do excesso 

de litigância.  

 

Ao negar o ingresso da OAB-SC no 

processo, o desembargador sustentou 

que o instituto do amicus curiae é 

direcionado a ações de natureza 

objetiva, admitindo-se apenas 

excepcionalmente em processos 

subjetivos quando houver 

multiplicidade de demandas a indicar a 

generalização do julgado a ser proferido. 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-26/tj-sc-nega-entrada-oab-acao-honorarios-equidade#author
https://www.conjur.com.br/2022-mar-16/decisao-stj-expoe-custo-processo-diminuir-litigancia
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Ele defendeu que  no caso se discute 

verba honorária a ser recebida por um 

advogado em um processo específico. 

"Está-se diante, portanto, de interesse 

puramente subjetivo, não havendo 

qualquer repercussão social ou 

multiplicidade de demandas análogas 

que justifique a almejada intervenção", 

afirmou.  

 

Clique aqui para ler decisão 

5004969- 30.2020.8.24.0033  
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Só quem fechou empresa 
irregularmente responde por 
dívida tributária, diz STJ 
 
26 de maio de 2022, 9h28 
Por Danilo Vital 
 
Apenas o sócio ou o administrador que 

participou do fechamento irregular da 

empresa pode responder pessoalmente 

pela dívida tributária da pessoa jurídica 

com a Fazenda Pública. Isso acontece 

mesmo quando ele não integrava o 

quadro societário ou administrativo no 

momento do fato gerador do tributo. 

 

STJ delimitou redirecionamento da 

execução fiscal ajuizada contra sócios 

de empresas que são fechadas 

ilicitamente 
123RF 

 

Com esse entendimento, a 1ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça 

encerrou nesta quarta-feira (25/5) a 

definição de teses em recursos 

repetitivos que delimitam a forma como 

a Fazenda pode redirecionar a execução 

fiscal contra sócios e administradores 

de empresas que são fechadas 

ilicitamente, sem arcar com os próprios 

encargos. 

 

Dois enunciados foram definidos. Em 

novembro de 2021, o colegiado fixou 

tese no Tema 962 determinando que 

apenas os sócios ou administradores que 

permaneceram na empresa podem ser 

alvos de redirecionamento da execução 

fiscal. 

 

A orientação, portanto, livra aqueles que 

integravam a empresa no momento do 

fato gerador, mas que se afastaram dela 

regularmente antes da dissolução 

irregular. Nesse ponto, não houve 

divergência no colegiado, já que a 

orientação já era pacífica nas turmas de 

Direito Público. 

 

Restou ao colegiado definir o Tema 981, 

para saber se o sócio ou administrador 

que dissolveu irregularmente uma 

empresa só pode ser responsabilizado 

pela dívida tributária se ele já ocupava 

essa posição no momento do fato 

gerador do tributo em questão. 

 

Por maioria de votos, a 1ª Seção deu 

resposta negativa a essa indagação. Ou 

seja, a Fazenda pode responsabilizar 

quem fechou uma empresa devedora de 

tributos de forma irregular, ainda que 

este não seja diretamente responsável 

pela formação da dívida. 

 

Ministra Assusete Magalhães relatou os 

dois recursos repetitivos na 1ª Seção do 

STJ 

 

Divergência 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-26/quem-fechou-empresa-ilicitamente-responde-divida-tributaria#author
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O julgamento do Tema 981 foi encerrado 

nesta quarta após voto-vista do ministro 

Herman Benjamin. Até então, o assunto 

dividia os colegiados do STJ. 

 

A tese passa pela interpretação do artigo 

135, inciso III, do Código Tributário 

Nacional, que trata da responsabilização 

de diretores, gerentes ou representantes 

de pessoas jurídicas de direito privado 

pelas obrigações tributárias. 

 

Para a 1ª Turma, o sócio ou o 

administrador que dissolveu 

irregularmente a empresa só poderia 

responder pela dívida tributária se ele 

fosse também o responsável por ela. Ou 

seja, se ele integrou a sociedade ou a 

administração da mesma após o fato 

gerador, não teria responsabilidade 

alguma. 

 

Essa visão ficou vencida. Foi proposta 

em fevereiro, em voto-vista da ministra 

Regina Helena Costa, e restou 

acompanhada pelos ministros Gurgel de 

Faria e Benedito Gonçalves, que também 

integram a 1ª Turma. 

 

Venceu a posição da 2ª Turma, 

apresentada pela ministra Assusete 

Magalhães, relatora de ambos os 

repetitivos. 

 

Isso ocorre porque o fato de alguém ser 

sócio ou exercer a gerência da empresa 

não caracteriza no momento do fato 

gerador do tributo, por si só, não 

constituti ato de infração à lei ou ao 

contrato social. 

 

A dissolução irregular da empresa, por 

outro lado, inviabiliza em definitivo a 

recuperação do crédito fiscal pela 

Fazenda. Esse ato ignora o 

procedimento imposto pela legislação 

civil-empresarial, que prevê a realização 

do ativo da empresa e a quitação do 

passivo antes de seu encerramento. 

 

"Por essa razão, não é dado ao Poder 

Judiciário afastar prematuramente a 

convocação do sócio ou do 

administrador — que vai poder se 

defender — quando assim for requerido 

pela Fazenda, para que venha a dar 

explicações quanto a eventual escusa 

legítima para o procedimento 

flagrantemente contrário à lei (a 

dissolução irregular)", explicou o 

ministro Herman Benjamin, no voto-

vista. 

 

Julgamento do Tema 981 foi reiniciado 

com voto-vista do ministro Herman 

Benjamin 
Gustavo Lima 

 

Brecha evitada 

 

Para a posição vencedora no julgamento 

da 1ª Seção, adotar a tese proposta pelos 

integrantes da 1ª Turma permitiria criar 

brecha para uma solução que não traria 

pacificação social, nem permitiria a 

recuperação do crédito pela Fazenda. 

 

Isso porque não seria possível cobrar a 

dívida da pessoa jurídica (pois foi 

dissolvida irregularmente), nem do 

gerente que se afastou prematuramente 

do cargo sem praticar qualquer ato 

ilícito ou mesmo do gerente à época da 

dissolução irregular, caso não estivesse 

na empresa na época do fato gerador. 
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Na posição vencedora, é a dissolução 

irregular o ato ilícito que autoriza à 

Fazenda o redirecionamento. 

 

"O pressuposto da responsabilidade é a 

prática de ato de infração à lei — no caso, 

a dissolução irregular, a qual inexiste 

modalidade culposa. Não se mostra 

lógico presumir a responsabilidade pela 

dissolução irregular promovida 'sem 

querer'. Havendo ou não ativos na 

empresa que será ilicitamente 

dissolvida, não se concebe que ela deixe 

de existir por ato involuntário de seis 

sócios", argumentou o ministro Herman 

Benjamin. 

 

Teses 

 

A tese aprovada no Tema 962 é: 

 

 O redirecionamento da execução 

fiscal, quando fundado na 

dissolução irregular da pessoa 

jurídica executada ou na 

presunção de sua ocorrência, não 

pode ser autorizado contra o 

sócio ou o terceiro não sócio que, 

embora exercesse poderes de 

gerência ao tempo do fato 

gerador, sem incorrer em prática 

de atos com excesso de poderes 

ou infração à lei, ao contrato 

social ou aos estatutos, dela 

regularmente se retirou e não 

deu causa à sua posterior 

dissolução irregular, conforme 

artigo 135, III, do CTN. 

 

A tese aprovada no Tema 981 é: 

 

 O redirecionamento da execução 

fiscal, quando fundado na 

dissolução irregular da pessoa 

jurídica executada ou na 

presunção de sua ocorrência 

pode ser autorizado contra os 

sócios ou terceiro não sócio com 

poderes de administração na 

data em que configurada ou 

presumida a dissolução 

irregular, ainda que não tenha 

exercido poderes de gerência 

quando ocorrido o fato gerador 

do tributo não adimplido, 

conforme artigo 135, inciso III, 

do CTN. 

 

Tema 962 

REsp 1.377.019 

REsp 1.776.138 

REsp 1.787.156 

Tema 981 

REsp 1.643.944 

REsp 1.645.281 

REsp 1.645.333 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
26/quem-fechou-empresa-ilicitamente-
responde-divida-tributaria  
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Avança na Câmara PEC que 
cria filtro de relevância nos 
REsps do STJ 
 
Proposta, segundo relatora, pode 
diminuir em 50% o volume de recursos 
que chegam ao Tribunal. 
 
quinta-feira, 26 de maio de 2022 
 
A CCJ - Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara aprovou a 

admissibilidade da PEC 39/21, que 

busca limitar os recursos a serem 

analisados pelo STJ.  

 

A PEC estabelece requisitos de 

admissibilidade de recurso especial 

dirigido ao STJ e impõe, a quem recorre 

ao Tribunal, a obrigação de demonstrar 

a relevância das questões de Direito 

Federal infraconstitucional discutidas 

no caso. A admissibilidade do recurso 

poderá ser recusada pela manifestação 

de 2/3 dos membros do órgão 

competente para julgá-lo (turma ou 

pleno). 

 

A proposta estabelece, porém, casos em 

que já há a presunção da relevância: 

ações penais, de improbidade 

administrativa e com valor de causa 

maior que 500 salários-mínimos. 

 

Também haverá presunção de 

relevância nas ações que possam gerar 

inelegibilidade, nas situações em que o 

acórdão recorrido contraria 

jurisprudência dominante do STJ, e 

outras previstas em lei. 

 

Atualmente, a Constituição permite que 

se recorra ao STJ, na forma desse 

recurso especial, em diversas situações. 

A PEC foi aprovada pela Câmara em 

2017 (sob o número 209/12), e enviada 

ao Senado. Lá sofreu modificações e 

retornou para nova análise dos 

deputados. 

 

Filtro de relevância 

 

A relatora da proposta, deputada Bia 

Kicis, citou o Relatório de Gestão de 

2020 do STJ, que informa que foram 

distribuídos no Tribunal, naquele ano, 

354.398 processos, com uma média de 

10.739 de processos distribuídos e 

registrados por ministro. "A 

expectativa do STJ é de que o filtro de 

relevância diminua em 50% o volume 

de recursos que chegam ao Tribunal", 

afirma a deputada. 

 

"A sistemática da relevância permitirá 

ao STJ superar a atuação como mero 

tribunal de revisão para assumir as 

feições de uma verdadeira corte de 

precedentes", observou. Além disso, 

completou a deputada, "temas 

considerados sem relevância jurídica, 

econômica ou social deixarão de ser 

analisados pelo STJ, devendo ser 

definitivamente resolvidos pelas 

instâncias inferiores, com benefícios 

para a duração razoável dos 

processos".  

 

 
Avança na Câmara PEC que cria filtro 

de relevância nos REsp do 

STJ.(Imagem: Roque de Sá/Agência 

Senado) 

 

Críticas 

 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2306112
https://www.migalhas.com.br/
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Alguns parlamentares se manifestaram 

contrariamente à proposta. Segundo o 

deputado Rubens Pereira Junior, o 

texto é bom para o STJ, mas prejudica o 

jurisdicionado, que terá menos opções 

de recursos. 

 

A deputada Margarete Coelho 

argumentou que a proposta pode 

acabar provocando o efeito 

contrário. "Acho que nós vamos 

sobrecarregar o Poder Judiciário, já 

que o efeito é justamente o inverso do 

pretendido. Quando você não tem 

nenhum recurso cabível, certamente 

vai impetrar um mandado de 

segurança para destravar, e termina 

por aumentar o tempo de tramitação 

desse processo", acredita a deputada. 

 

Segundo Bia Kicis, por outro lado, o 

único objetivo é evitar aqueles recursos 

sem nenhuma relevância, "que tomam 

tempo e dinheiro do contribuinte". 

 

A PEC ainda precisa passar pela análise 

de uma comissão especial e do plenário. 

  
https://www.migalhas.com.br/quentes
/366805/avanca-na-camara-pec-que-
cria-filtro-de-relevancia-nos-resps-do-
stj  
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PGR: Graça a Silveira é 
constitucional e restringe-se a 
efeitos penais 
 
Augusto Aras manifestou-se em ADPFs 
de partidos políticos que questionaram 
ato do presidente da República. 
 
quinta-feira, 26 de maio de 2022 
 
O decreto de graça é ato político da 

competência privativa do presidente da 

República, que tem ampla liberdade 

para definir os critérios de concessão. A 

partir desse entendimento, o 

procurador-geral da 

República, Augusto Aras, manifestou 

de forma contrária a quatro ADPFs que 

questionaram ato que beneficiou o 

deputado federal pelo Rio de 

Janeiro Daniel Silveira, condenado 

pelo STF. 

 

A manifestação foi enviada na noite 

desta quarta-feira, 25, à ministra Rosa 

Weber, relatora das ações. Na 

manifestação, Aras pontua que os 

efeitos do instrumento restringem-se à 

condenação penal, não atingindo 

eventual responsabilização em outras 

esferas, como a eleitoral. 

 

Na manifestação, Augusto Aras 

esclarece que o exercício do poder de 

graça não interfere na suspensão dos 

direitos políticos, após o trânsito em 

julgado da ação. Também não alcança 

eventuais decisões quanto à perda de 

mandato político e, como consequência, 

não interfere em possível 

inelegibilidade decorrente da 

condenação. Segundo destacou, esses 

efeitos são decorrentes de apreciação 

do caso pela Justiça Eleitoral. 

 

"A graça e o indulto não eximem seus 

beneficiários de eventual 

responsabilização nas searas cível, 

administrativa, eleitoral ou nas 

demais esferas do direito em que possa 

repercutir a prática do fato delituoso." 

 

 
Augusto Aras enviou manifestação ao 

STF.(Imagem: Fellipe 

Sampaio/SCO/STF) 

 

Inelegibilidade 

 

Aras lembra que compete à Justiça 

Eleitoral avaliar, no momento de 

pedido de registro de candidatura, se os 

candidatos reúnem as condições de 

elegibilidade para que possam disputar 

o pleito. Segundo ele, aceitar os pedidos 

apresentados pelas legendas - para que 

o parlamentar tenha os direitos 

políticos suspensos - seria converter a 

decisão da ADPF "em um 

pronunciamento declaratório de efeitos 

jurídicos que não podem ser 

reconhecidos no âmbito das ações de 

controle concentrado de 

constitucionalidade". 

 

O decreto que beneficiou o parlamentar 

foi editado pelo presidente Jair 

Bolsonaro no dia 21 de abril, um dia 

após a decisão do STF, que condenou o 

parlamentar a 8 anos e 9 meses pelos 

crimes de coação no curso do processo 

e incitação da prática de tentar impedir 

ou restringir com emprego de violência 

https://www.migalhas.com.br/quentes/364416/decreto-de-bolsonaro-impede-prisao-de-daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/augusto-aras
https://www.migalhas.com.br/quentes/364461/partidos-vao-ao-stf-para-derrubar-indulto-de-bolsonaro-a-silveira
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/quentes/364302/com-placar-de-10-a-1-stf-condena-deputado-daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/quentes/364302/com-placar-de-10-a-1-stf-condena-deputado-daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/quentes/364416/decreto-de-bolsonaro-impede-prisao-de-daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/quentes/364416/decreto-de-bolsonaro-impede-prisao-de-daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/quentes/364302/com-placar-de-10-a-1-stf-condena-deputado-daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/quentes/364302/com-placar-de-10-a-1-stf-condena-deputado-daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/
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ou grave ameaça o exercício dos 

poderes constitucionais. 

 

Quatro partidos políticos - PDT, Rede 

Sustentabilidade, PSOL e Cidadania 

- apresentaram ADPF com o objetivo de 

invalidar o ato. Ao analisar os pedidos, 

o PGR destacou a natureza jurídica do 

instrumento questionado, lembrando 

que graça (de caráter individual) e 

indulto (coletivo) são meios pelos quais 

"o Estado manifesta renúncia ao ius 

puniendi, oferecendo perdão ao 

cometimento de infrações penais". O 

resultado de ambos é a extinção da 

punibilidade. 

 

Outro aspecto destacado na 

manifestação é o histórico do 

instrumento que, como lembra o PGR, 

sempre constou dos textos 

constitucionais brasileiros e cuja 

competência, na era republicana, é 

reservada ao chefe do Poder Executivo. 

De acordo com Aras, o poder de 

clemência do Estado materializado na 

concessão do indulto ou da graça tem 

razões políticas e transcendem o caráter 

humanitário, podendo abarcar as mais 

diversas razões institucionais e sociais. 

"No exercício do poder de graça 

soberana, o presidente da República 

desempenha atribuição política que 

tem, como predicado essencial, a 

máxima discricionariedade". 

 

O documento rebate ainda a alegação 

de desvio de poder ou de finalidade no 

ato que concedeu a graça ao 

parlamentar. Para o procurador-geral, 

por tratar-se de ato discricionário de 

natureza política, o ato de clemência 

soberana não está sujeito a controle 

jurisdicional. 

 

O parecer cita decisão tomada pela 

Suprema Corte tomada em maio de 

2019 quando a maioria dos ministros 

"afastou a possibilidade de o Judiciário 

adentrar no mérito do indulto coletivo, 

isto é, de proceder a uma reavaliação do 

juízo político de conveniência e 

oportunidade da concessão do 

benefício". 

 

A manifestação do PGR é no sentido de 

que uma das ações, a ADPF 964, não 

seja conhecida por questão processual, 

e que as demais sejam conhecidas e no 

mérito consideradas improcedentes. 

 

 Leia a íntegra da 

manifestação, clique aqui. 

  

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

/366782/pgr-graca-a-silveira-e-

constitucional-e-restringe-se-a-efeitos-

penais  
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https://www.migalhas.com.br/quentes/364461/partidos-vao-ao-stf-para-derrubar-indulto-de-bolsonaro-a-silveira
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/B9FA892218B9CD_manifestacao-PGR.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/366782/pgr-graca-a-silveira-e-constitucional-e-restringe-se-a-efeitos-penais
https://www.migalhas.com.br/quentes/366782/pgr-graca-a-silveira-e-constitucional-e-restringe-se-a-efeitos-penais
https://www.migalhas.com.br/quentes/366782/pgr-graca-a-silveira-e-constitucional-e-restringe-se-a-efeitos-penais
https://www.migalhas.com.br/quentes/366782/pgr-graca-a-silveira-e-constitucional-e-restringe-se-a-efeitos-penais


36 

 

 

CVM reconsidera decisão 
sobre dividendos do Fundo 
Maxi Renda 
 
Colegiado atendeu ao pleito do BTG 
Pactual, assessorado pelo escritório 
Bocater Advogados. 
 
quinta-feira, 26 de maio de 2022 
 
O escritório Bocater Advogados, 

liderado pelas sócias Maria Isabel 

Bocater e Luciana Aguiar, 

representou o Fundo Imobiliário Maxi 

Renda (gerido pela XP e administrado 

pelo BTG Pactual) em importante 

decisão obtida na CVM - Comissão de 

Valores Mobiliários. 

 

A autarquia, por unanimidade, revisou 

sua posição e decidiu, em 17 de maio, 

que é possível distribuir rendimentos 

mesmo em valor superior ao lucro 

contábil. No final do ano passado, a 

CVM havia decidido de forma diferente, 

deixando o mercado apreensivo com a 

possibilidade de uma mudança de 

entendimento, que ao final não ocorreu. 

 

A lei 8.668, que criou os fundos 

imobiliários (FIIs) em 1993, obriga a 

distribuição aos cotistas do valor 

mínimo de 95% dos resultados que 

tenham contrapartida em caixa 

(resultado financeiro) auferidos pelo 

fundo. Um ofício-circular da CVM de 

2014 teria o intuito de deixar claro o 

fato de o lucro contábil ser apenas um 

ponto de partida para apuração do que 

ficou conhecido como "lucro caixa". 

 

A discussão do caso Maxi Renda era 

sobre se o fundo deveria continuar 

pagando rendimentos apesar do 

reconhecimento contábil da redução do 

valor justo de seus ativos. Para a área 

técnica da CVM, desde 2014, o Maxi 

Renda distribuía rendimentos a seus 

cotistas "em montantes 

substancialmente superiores" aos 

lucros dos exercícios ou acumulados. 

Nesse entendimento, distribuições não 

seriam resultantes de renda ou lucros 

auferidos pelo fundo, mas sim da 

distribuição do capital aplicado pelos 

próprios investidores. 

 

Representado pelo Bocater, o BTG 

recorreu da decisão, e, no final do ano 

passado, a CVM entendeu que qualquer 

valor distribuído acima do apurado pelo 

lucro contábil acumulado deve ser 

apresentado como amortização de cotas 

ou devolução de capital, e não como 

distribuição de rendimentos. 

 

Caso esse entendimento prosperasse, a 

indústria de fundos teria desafios 

operacionais muito relevantes, além da 

possibilidade de enfrentar discussões 

tributárias. Isso porque, para pessoas 

físicas, maior público dos fundos 

imobiliários, a distribuição de 

rendimentos é isenta de imposto de 

renda, enquanto a amortização seria 

tributada. Logo, a questão poderia 

provocar mudanças substanciais nos 

FIIs e atingir milhões de investidores 

no Brasil. 

 

A nova decisão, porém, reverteu o 

entendimento anterior e atendeu ao 

pleito do BTG. Com isso, passa a ser 

reconhecida a regularidade do 

tratamento contábil dado à distribuição 

de lucro caixa excedente em prejuízos 

ou lucros acumulados, e não como 

amortização de cotas integralizadas. 

 

A decisão trouxe também orientações 

sobre os aspectos informacionais da 

distribuição dos proventos, tema que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8668.htm
https://www.migalhas.com.br/


37 

 

ainda deve ser alvo de uma audiência 

pública. 

 

 Leia a íntegra da decisão. 

  

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

/366785/cvm-reconsidera-decisao-

sobre-dividendos-do-fundo-maxi-renda  

 

Retorne ao índice 
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Carf: regra geral de 
dedutibilidade do IRPJ se 
aplica à CSLL 
 
Contribuinte registrou 
extemporaneamente créditos de PIS e 
Cofins e os contabilizou como 
recuperação de despesas 
 
MARIANA RIBAS 
BRASÍLIA 
26/05/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

Por seis votos a dois, a 1ª Turma da 

Câmara Superior do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) entendeu, no âmbito do processo 

10972.000114/200962, que 

a regra geral de dedutibilidade do IRPJ 

se aplica à CSLL, conforme o artigo 47 

da Lei 4.506/64 cumulado com o 

artigo 13 da Lei 9.249/95. 

 

O primeiro dispositivo diz que são 

despesas operacionais, 

dedutíveis do IRPJ e da CSLL, aquelas 

necessárias à atividade da empresa e 

manutenção da fonte produtora. Já o 

artigo 13 veda a dedução de qualquer 

provisão para efeito da apuração 

de CSLL,  independentemente do dispo

sto no artigo 47 da Lei nº 4.506. 

 

O contribuinte que consta como parte no 

processo registrou extemporaneamente 

créditos de PIS e Cofins e os contabilizou 

como recuperação de despesas, o que 

gerou uma superavaliação do custo de 

aquisição dos insumos. Na autuação, a 

fiscalização entendeu que houve 

aumento injustificado dos custos e 

exigiu o recolhimento de IRPJ e, de 

forma reflexa, de CSLL. 

 

“Os artigos [47 da Lei 4.506/64 e 13 da 

Lei 9.249/95] permitem concluir que 

a regra geral de dedutibilidade também 

se aplica à base da CSLL”, disse o 

relator, conselheiro Luís Henrique 

Toselli. Cinco conselheiros o 

acompanharam. 

 

A conselheira Lívia de Carli Germano 

abriu divergência. Para ela, o artigo 47 

da Lei 4.506/64 refere-se apenas ao 

Imposto de Renda, não abrangendo 

a CSLL. O conselheiro Alexandre 

Evaristo Pinto a acompanhou. 

 

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 

  
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/carf-regra-geral-
de-dedutibilidade-do-irpj-se-aplica-a-
csll-26052022  
 

Retorne ao índice 
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Decisão do STF sobre 
patentes de medicamentos 
anima setor de genéricos 
 
Liminar de Toffoli poderá ser usada 
como argumento para ao menos 34 
ações que discutem o prazo das 
patentes 
 
LÍGIA FORMENTI 
BRASÍLIA 
26/05/2022 07:30Atualizado em 
26/05/2022 às 08:44 
 
comentários 

Crédito: Arquivo/Agência Brasil 

 

Indústrias interessadas em produzir 

genéricos de medicamentos protegidos 

por patentes depositadas há mais de 20 

anos no país comemoraram uma 

decisão, ainda que provisória, do 

ministro do Supremo Tribunal 

Federal Dias Toffoli, proferida no 

início do mês. 

 

Numa reclamação apresentada à corte 

com pedido de medida cautelar, a 

empresa EMS postulou o direito de 

produzir um genérico feito a partir do 

princípio ativo bilastina. A pretensão, 

negada por decisão do Tribunal 

Regional Federal da 1ª 

Região (TRF1), foi aceita pelo ministro 

do STF. Embora monocrática, a decisão 

poderá ser usada como argumento para 

cerca de 34 ações semelhantes, nas quais 

se discute qual é, de fato, o prazo das 

patentes de medicamentos no Brasil. 

 

Em 2021, em uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 5529), o 

STF declarou a inconstitucionalidade do 

parágrafo único do artigo 40 da Lei de 

Propriedade Industrial. Este trecho 

da lei determinava que a vigência da 

patente não poderia ser inferior a 10 

anos a partir da data da sua concessão. A 

regra havia sido criada como uma forma 

de supostamente compensar o autor do 

pedido da patente por eventuais atrasos 

na análise do pedido. 

 

No país, no entanto, os atrasos são 

históricos e a lei já assegurava que o 

detentor da patente tinha direito a 

reaver os lucros obtidos por 

concorrentes que tivessem explorado a 

invenção durante o período em que 

aguardava a análise do pedido perante o 

INPI. E justamente por isso, o STF 

entendeu que o trecho da lei 

acrescentava em muito o tempo de 

monopólio. 

 

Com o julgamento da ADI, foi 

definitivamente fixado que o prazo de 

uma patente no Brasil é de 20 anos, 

contados a partir da data do pedido do 

registro, sem possibilidade de extensão. 

Os argumentos adotados foram os de 

que a prorrogação da patente não 

contribui para a solução do atraso na 

análise dos pedidos de registros. Além 

disso, caso haja irregularidades, o titular 

pode pedir a reparação de eventuais 

danos. E mais: quanto maior o prazo de 

exclusividade, maior será o custo social, 

sobretudo para o poder público. 

 

Seguindo critérios previstos na ADI 

5529, o Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI) havia 

determinado o fim do direito de patente 
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da bilastina, abrindo caminho para que 

outras empresas pudessem fabricar e 

comercializar remédios que levassem a 

substância em sua composição. 

 

A EMS estava pronta para lançar seu 

produto, com preço cerca de 35% mais 

baixo que o da fabricante inicial, mas 

teve seus planos interrompidos. A 

empresa que havia sido detentora da 

patente contestou a decisão do INPI na 

Justiça, sob o argumento de que seria 

necessária uma avaliação de forma 

individualizada da demora do INPI na 

apreciação do seu pedido. 

 

“Na liminar deferida na reclamação, o 

ministro Toffoli deixou claro que a 

prorrogação de prazos de patentes não é 

permitida pelo ordenamento brasileiro”, 

afirmou ao JOTA o advogado Flávio 

Jardim, representante da farmacêutica. 

Ainda que a parte contrária já tenha 

interposto recurso, o advogado está 

convencido de que a decisão de Toffoli, 

que também foi relator da ADI, traz 

argumentos que deverão dar novos 

rumos às decisões sobre este tema. 

 

Advogado do Grupo de Trabalho sobre 

Propriedade Intelectual (GTPI) da 

Associação Brasileira Interdisciplinar de 

Aids (ABIA), Alan Rossi Silva tem 

avaliação semelhante. “Os argumentos 

usados por empresas que questionavam 

os 20 anos de patentes para 

medicamentos são muito frágeis”, disse 

ao JOTA. 

 

Presidente executiva da Pró-Genéricos, 

Telma Salles afirma que a entidade já 

identificou pelo menos 34 ações na 

Justiça sobre o prazo de patentes de 

medicamentos. Na lista, estão 

antidepressivos, remédios para câncer, 

fibrose pulmonar e diabetes. “Patentes 

são importantes, necessárias, mas por 

um prazo de 20 anos”, afirma a 

presidente executiva. 

 

Ana Carolina Cagnoni, diretora de 

Propriedade Intelectual e Compliance 

da Associação da Indústria 

Farmacêutica de 

Pesquisa (Interfarma), diz que é 

preciso cautela para analisar os efeitos 

da liminar de Toffoli. 

 

“A liminar é importante para reforçar a 

necessidade de discutirmos esse tema, 

mas é preciso ter paciência para falar 

sobre efeitos concretos. O que 

precisamos é debater e encontrar 

soluções para um país que não tem 

mecanismos que recompensem uma 

falha do governo, que é o backlog 

excessivo”, afirma. 

 

Segundo ela, a judicialização dos prazos 

de patentes é problemática porque cria 

insegurança tanto a detentores de 

patentes quanto a empresas que querem 

produzir genéricos. “Eu tenho o direito 

de ter uma recompensa porque minha 

patente demorou demais para ser 

analisada”. 

 

O advogado do GTPI, contudo, avalia 

que, empresas que ingressam com 

pedido de patente não têm prejuízos 

com a demora na avaliação do pedido. 

Mesmo sem a concessão do direito 

formal, na prática, elas a expectativa de 

patente começa a valer desde o registro 

do pedido. E é fácil entender a razão. 

Empresas interessadas em produzir as 

mesmas formulações temem fazer altos 

investimentos que, mais tarde, poderão 

ser alvo de questionamento na Justiça. 

 

A discussão está longe de terminar. No 

caso da EMS, houve a interposição de 

um recurso, que deverá ser analisado 

pelo STF.  Há ainda, por parte de um 

setor da indústria, um movimento para 
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que o tema seja discutido no Congresso. 

É o que defende, por exemplo, Ana 

Carolina. Para ela, o melhor caminho é 

uma discussão legislativa. A ausência de 

regras cria problemas para todo mundo. 

Não podemos ficar dependendo de 

interpretações judiciais. Quando o 

sistema funciona para os dois lados, 

quem tem patente tem segurança para 

administrar o que tem e quem quer 

oferecer genéricos pode se organizar 

para, se assim quiser, oferecer outros 

produtos depois que o prazo acabar”. 

 

Telma, por sua vez, avalia que a decisão 

do ministro Dias Toffoli tem potencial 

para dirimir as dúvidas. “Não há como 

uma patente ter prazo indeterminado. 

Acompanhamos os questionamentos na 

Justiça em torno da extensão das 

patentes e, para nós, eventuais dúvidas 

sobre a ADI foram esclarecidas com a 

decisão do ministro do STF. Não há 

dúvida de que os argumentos serão 

importantes nas ações que estão em 

curso”. 

 

LÍGIA FORMENTI – Editora e 

analista de Saúde do JOTA 
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STF tem maioria para proibir 
que acordos coletivos 
produzam efeitos após o 
vencimento 
 
Com a reforma trabalhista, a 
ultratividade passou a ser vedada, mas 
súmula do TST ainda está vigente 
 
FLÁVIA MAIA 
26/05/2022 08:22 
 
comentários 

Sessão plenária do STF / Crédito: 

Nelson Jr./SCO/STF 

 

Há maioria formada entre os ministros 

do Supremo Tribunal Federal (STF) 

para declarar inconstitucional a súmula 

277 do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) e as decisões judiciais que 

autorizaram a aplicação do princípio da 

ultratividade, isto é, situação em que 

cláusulas de acordos e convenções 

coletivos, com validade já expirada, são 

incorporadas aos contratos individuais 

de trabalho, até que outra norma 

coletiva sobrevenha. 

 

A ação foi ajuizada pela Confederação 

Nacional dos Estabelecimentos de 

Ensino (Confenen) questionando a 

súmula e a jurisprudência do TST. Para 

a entidade, a Justiça trabalhista 

reintroduziu o princípio da ultratividade 

da norma ao sistema jurídico brasileiro 

usando como argumento a Emenda 

Constitucional 45/2004 quando foi 

inserida a palavra “anteriormente” no 

artigo 114, § 2º, da Constituição Federal. 

 

A súmula 277 do TST diz que “as 

cláusulas normativas dos acordos 

coletivos ou convenções coletivas 

integram os contratos individuais de 

trabalho e somente poderão ser 

modificadas ou suprimidas mediante 

negociação coletiva de trabalho”. Assim, 

com essa interpretação, a Confenen 

defende que o TST está usando a 

ultratividade – quando, mesmo após o 

fim da vigência, os acordos coletivos 

continuam a produzir efeitos. 

 

Com a reforma trabalhista, a 

ultratividade passou a ser vedada, e 

ficou proibida a estipulação de duração 

dos acordos coletivos em um período 

superior a dois anos. Mesmo assim, a 

súmula continua válida. A Confenen 

defende que o princípio da ultratividade 

foi vedado no Brasil antes mesmo da 

reforma trabalhista porque a lei sobre o 

assunto foi revogada em 2001, pela Lei 

10.192/2001. 

 

Segundo especialistas consultados 

pelo JOTA, o julgamento interessa ao 

setor produtivo porque, mesmo após a 

reforma trabalhista, a súmula continuou 

vigente, de modo que as empresas 

assinam acordo com os trabalhadores 

prevendo validade de dois anos, mas, no 

fim, ele pode durar mais do que o prazo 

estabelecido, até que uma nova 

negociação coletiva seja realizada. 

 

Voto do relator 
 
Para o ministro Gilmar Mendes, a 

interpretação conferida ao dispositivo 

constitucional pela Justiça do Trabalho 

extrapola o que se pode extrair do 
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significado das palavras, invadindo o 

espaço reservado ao legislador 

ordinário. Gilmar entende que a 

interpretação do TST subverte a vedação 

literal à ultratividade, em violação direta 

aos princípios da legalidade e da 

separação dos poderes. 

 

“O vocábulo introduzido pela EC 

45/2004 é voltado a delimitar o poder 

normativo da Justiça do Trabalho. Na 

hipótese de não ser ajuizado dissídio 

coletivo, ou não firmado novo acordo, a 

convenção automaticamente estará 

extinta”, acrescenta o relator. 

 

Na visão de Gilmar Mendes, um acordo 

não pode continuar valendo sendo 

benéfico para apenas algumas partes. 

“Ora, se acordos e convenções coletivas 

são firmados após amplas negociações e 

mútuas concessões, parece evidente que 

as vantagens que a Justiça Trabalhista 

pretende ver incorporadas ao contrato 

individual de trabalho certamente têm 

como base prestações sinalagmáticas 

acordadas com o empregador. Essa é, 

afinal, a essência da negociação 

trabalhista. Soa estranho, desse modo, 

que apenas um lado da relação continue 

a ser responsável pelos compromissos 

antes assumidos – ressalte-se, em 

processo negocial de concessões 

mútuas”, afirmou. 

 

Gilmar também refutou o desamparo 

aos trabalhadores. “No Brasil, tal 

argumentação ignora, todavia, o amplo 

plexo de garantias constitucionais e 

legais já asseguradas aos trabalhadores, 

independentemente de acordo ou 

convenção coletiva. Na inexistência 

destes, os empregados não ficam 

desamparados, pois têm diversos 

direitos essenciais resguardados” 

 

Até o momento, acompanham o relator 

os ministros Nunes Marques, Alexandre 

de Moraes, Luís Roberto Barroso, Dias 

Toffoli e Cármen Lúcia. Apenas o 

ministro Edson Fachin diverge, entre os 

argumentos trazidos, ele defendeu que o 

texto constitucional garante ao 

trabalhador brasileiro direitos 

fundamentais sociais blindados contra o 

retrocesso. 

 

O julgamento ocorre no plenário virtual 

do STF até as 23h59 desta sexta-feira 

(27/5). 

 

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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Brasil 

Guedes: Brasil está em 
situação muito confortável 
em relação à dívida externa 
 
"Fizemos melhor que todos os outros 
países no front fiscal”, ressaltou o 
ministro em Davos, na Suíça 
 
Por Larissa Garcia, Valor — Brasília 
25/05/2022 10h24  Atualizado há 42 
minutos 

 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

afirmou hoje que o Brasil se saiu 

“melhor que todos os outros países no 

front fiscal”. Segundo ele, o país está em 

“situação muito confortável em relação à 

dívida externa” e teve surpresas 

positivas na dívida interna. 

 

 “Na dimensão externa, o Brasil tem US$ 

360 bilhões em reservas internacionais e 

a dívida externa é bem menor do que 

isso. Estamos em uma posição muito 

sólida”, disse em painel sobre 

endividamento global em Davos, na 

Suíça, em inglês. 

 

Guedes destacou ainda que, em relação 

à dívida interna bruta, as projeções 

iniciais eram de que chegaria 100% do 

Produto Interno Bruto (PIB) com a 

pandemia, mas o país teve surpresas 

positivas. 

 

“Quando a covid veio, nossa dívida em 

relação ao PIB era de 75,5% e todo 

mundo, até o FMI [Fundo Monetário 

Nacional], projetou colapso na 

economia brasileira. A estimativa era de 

queda de 9,7% para o Brasil", destacou. 

“Eu me lembro de dizer que estavam 

subestimando nossa capacidade de 

responder à crise”, complementou. 

 

“O Brasil caiu menos e se recuperou 

mais rápido, a projeção inicial era que 

nossa dívida iria para 100%, no mês 

passado foi para 78,5%. Fizemos melhor 

que todos os outros países no front 

fiscal”, ressaltou Guedes. 

 

Segundo ele, a melhora não veio apenas 

da inflação elevada, mas também de 

corte de gastos. “Falaram que é por 

causa da inflação, mas acontece muitas 

vezes de a inflação subir e a dívida 

também, porque os gastos aumentam 

quando você tem mais inflação. 

Congelamos todos os gastos. Gastamos 

mais com saúde, mas menos com todas 

as outras contas”, afirmou. 

 

O ministro também disse que, em meio 

à reconfiguração das cadeias globais de 

valor, o Brasil está em localização 

geográfica privilegiada no mundo. “O 

Brasil está em ótima posição porque 

estamos perto da Europa e dos Estados 

Unidos. Na reconfiguração das cadeias 

globais, somos candidatos", destacou. 

 

Guedes disse ainda que o Brasil poderá 

fornecer energia verde a outros países e 

destacou avanços em tecnologia. “O 

futuro é verde e digital, estaremos lá”, 

garantiu. 

 

 
— Foto: Cristiano Mariz/Agência O 

Globo 
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Finanças 

Citi revisa para cima PIB, 
IPCA, Selic e dólar em 2022 
 
Segundo os economistas Leonardo 
Porto, Paulo Lopes e Thais Ortega, a 
atividade econômica segue 
surpreendendo pelo lado positivo 
 
Por Gabriel Roca, Valor — São Paulo 
25/05/2022 10h20  Atualizado há uma 
hora 

 
Em meio às surpresas positivas com 

a atividade econômica 

brasileira no primeiro trimestre e 

aos preços mais elevados de commo

dities, o Citi revisou para cima suas 

projeções para o PIB do Brasil em 2022, 

para a inflação no fim do ano e também 

para as taxas básicas de juros da 

economia local. 

 

Segundo os economistas Leonardo 

Porto, Paulo Lopes e Thais Ortega, a 

atividade econômica segue 

surpreendendo pelo lado positivo, com 

alta probabilidade de aceleração do 

crescimento no primeiro trimestre de 

2022. 

 

"Olhando para o futuro, apesar de 

ainda vermos as condições 

monetárias domésticas muito 

mais restritivas provocando uma 

desaceleração, elevamos 

novamente nossa estimativa de 

crescimento do PIB em 2022 para 

0,7% (de 0,1%), refletindo 

principalmente uma dinâmica 

mais forte do consumo privado 

(para 1,6% de 0,7%)", escrevem os 

profissionais, em relatório 

enviado a clientes. 

A projeção de crescimento econômico no 

ano que vem, por outro lado, foi 

reduzida para 1,0%, de 1,2% da 

estimativa anterior. 

 

Segundo os economistas, a recente 

depreciação da moeda brasileira e o 

aumento adicional dos preços das 

commodities também provocaram uma 

revisão nas projeções de inflação (IPCA) 

em 2022, que saltaram para 9,3%, de 

7,8%, e para 4,5%, de 3,9%, no fim de 

2023. 

 

Neste sentido, o cenário de maior 

crescimento e inflação aponta para um 

aperto monetário mais prolongado. 

"Alteramos nossas estimativas de taxa 

Selic para 13,75% (de 13,25%) e para 

9,5%, de 9%, ao fim de 2022 e 2023, 

respectivamente", escrevem os 

economistas do Citi. 

 

"Por fim, continuamos esperando que 

um ambiente global mais adverso leve a 

moeda doméstica a um nível mais fraco, 

com o dólar no fim do ano em R$ 5,27, o 

que deve sustentar fundamentos 

saudáveis das contas externas (déficit 

em conta corrente em 0,9% do PIB)", 

concluem. 

 

 
A projeção de crescimento econômico no 

ano que vem, por outro lado, foi 

reduzida para 1,0%, de 1,2% da 

estimativa anterior — Foto: EBC 
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Empresas 

Alteração na Lei das Estatais 
por novo comando da 
Petrobras é improvável, diz 
Ativa 
 
O nome de Paes de Andrade será 
escrutinado pelos órgãos de governança 
à luz da Lei das Estatais 
 
Por Cristiana Euclydes, Valor — São 
Paulo 
25/05/2022 11h12  Atualizado há 29 
minutos 

 
Uma alteração concreta da Lei das 

Estatais pelo novo comando 

da Petrobras para segurar preços, bem 

como da necessidade do governo 

ressarcir a empresa em caso de execução 

de política danosa a companhia, é 

improvável, avalia a Ativa 

Investimentos, em relatório. 

 

 “Ainda assim, o novo movimento de 

troca na Petrobras é negativo por 

lançar dúvidas ao mercado sobre como o 

governo agirá sobre os preços de 

derivados no país, dada a relevância da 

paridade de preços a saúde financeira da 

companhia”, diz a corretora. 

 

Na noite de segunda-feira, 

o Ministério de Minas e 

Energia anunciou a indicação de Caio 

Mário Paes de Andrade para assumir 

a presidência da Petrobras, 

substituindo José Mauro Coelho, 

após 40 dias no cargo. O nome de Paes 

de Andrade será escrutinado pelos 

órgãos de governança à luz da Lei das 

Estatais. 

 

A Ativa tem recomendação de compra 

para as ações preferenciais 

da Petrobras, com preço-alvo de R$ 

41, potencial de alta de 30% ante o valor 

de R$ 31,53 negociado no momento na 

B3. 

 

 
“Ainda assim, o novo movimento de 

troca na Petrobras é negativo por lançar 

dúvidas ao mercado sobre como o 

governo agirá sobre os preços de 

derivados no país" — Foto: Helmut 

Otto/Agência Petrobras 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/25/alterao-na-lei-das-
estatais-por-novo-comando-da-
petrobras-improvvel-diz-ativa.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Energisa tem crescimento de 
1,2% nos volumes de 
consumo de energia elétrica 
em abril 
 
Companhia informa que cinco das 11 
distribuidoras apresentaram alta no 
consumo de energia em suas áreas de 
concessão 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
25/05/2022 11h02  Atualizado há 41 
minutos 

 
A Energisa registrou crescimento de 

1,2% no consumo de energia elétrica, 

cativo e livre, no mês de abril, na 

comparação anual, a 3.132 gigawatt-

hora (GWh). A companhia destaca a 

continuidade na reabertura da 

economia, com influência positiva nos 

setores comercial e público. 

 

A empresa destaca que cinco das 11 

distribuidoras apresentaram alta no 

consumo de energia em suas áreas de 

concessão, em especial 

a Energisa Mato Grosso, com alta de 

8,6% no consumo. 

 

No entanto, a Energisa chama atenção 

que um menor calendário de 

faturamento, além de clima mais ameno 

em algumas regiões, limitaram o 

crescimento dos números operacionais. 

 

Os segmentos residencial e rural 

apresentaram queda no consumo de 

energia durante o último mês, com a 

concessão Mato Grosso do Sul 

apresentando retração de 4% nos 

volumes e a Energisa Nova Friburgo 

tendo queda de 5,6% nos volumes. 

 

Nos quatro primeiros meses de 2022, o 

consumo de energia elétrica 

da Energisa alcançou 12.521,4 GWh, o 

que significa um aumento de 2% sobre o 

mesmo período de 2021. Das 11 

distribuidoras da companhia, nove 

apresentaram crescimento nos números 

operacionais entre janeiro e abril. 

 

 
— Foto: Custódio Coimbra/Agência O 

Globo 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/25/energisa-tem-
crescimento-de-12-pontos-percentuais-
nos-volumes-de-consumo-de-energia-
eltrica-em-abril.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Desempate no Carf fica fora 
de reforma do processo 
tributário 
 
Comissão de juristas pretende alterar 
prazos processuais e apresentação de 
recursos 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
25/05/2022 05h00  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Marcus Livio Gomes: mudanças devem 

deixar julgamentos mais céleres — Foto: 

Divulgação 

 

A comissão de juristas criada 

para reformar os processos administ

rativo e tributário pretende fechar 

amanhã, em reunião plenária, 

as mudanças que 

serão propostas para o Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) - última instância para o 

contribuinte discutir 

as cobranças da Receita Federal. Há 

tendência de alteração em prazos 

processuais, apresentação 

de recursos e aplicação automática 

de decisões vinculantes. 

 

Um dos pontos mais polêmicos, no 

entanto, estará fora de debate: o critério 

de desempate dos julgamentos. Havia 

uma proposta na mesa, mas as 

discussões não avançaram. A 

subcomissão de direito tributário, que 

estuda o tema há cerca de três meses, 

entendeu que é cedo para mexer nesse 

assunto. 

 

Faz só dois anos que o Congresso 

Nacional mudou a regra e o novo modelo 

- que favorece o contribuinte - ainda está 

em discussão no Supremo Tribunal 

Federal (STF). Antes, valia o chamado 

voto de qualidade. A decisão ficava com 

o presidente da turma, sempre um 

representante da Fazenda Nacional. 

 

Faz diferença porque o Carf é um órgão 

paritário, formado por auditores fiscais 

e representantes dos contribuintes. Em 

temas mais polêmicos - e de alto valor - 

geralmente há voto de bancada. O voto 

de qualidade, portanto, acabava 

favorecendo o Fisco. 

 

A comissão de juristas foi instituída 

pelos presidentes do Senado, Rodrigo 

Pacheco, e do STF, Luiz Fux, com o 

objetivo de propor mudanças 

legislativas para melhorar os processos 

administrativo e tributário e diminuir a 

litigiosidade. Os trabalhos estão sob a 

liderança da ministra Regina Helena 

Costa, do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). 

 

Ela dividiu a comissão em duas: um 

subcomissão de direito administrativo e 

outra de direito tributário. Os dois 
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grupos estão trabalhando paralelamente 

nos dois temas, mas a deliberação das 

propostas será feita de forma conjunta. 

A primeira reunião plenária está 

marcada para amanhã e a segunda e 

última deve ocorrer no dia 23 de junho. 

 

O Valor teve acesso, com exclusividade, 

a temas que serão levados para a 

plenária de amanhã pela subcomissão de 

direito tributário. É aqui que entram as 

questões relacionadas ao Carf. O grupo 

está elaborando um anteprojeto de lei 

para modernizar o processo tributário 

administrativo federal - hoje, regido pelo 

Decreto nº 70.235, de 1972. 

 

Essa subcomissão tem como presidente 

Marcus Livio Gomes, secretário especial 

de Programas, Pesquisas e Gestão 

Estratégica do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). O grupo conta com 

advogados privados, que atuam para 

contribuintes, e representantes da 

Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) e da Receita Federal. 

 

Gomes diz que o grupo tem consenso 

sobre vários pontos que serão 

apresentados na reunião plenária. 

Dentre eles, a necessidade de mudança 

nos prazos processuais. Uma das 

propostas, por exemplo, prevê mais 

tempo para que o contribuinte apresente 

defesa aos autos de infração. A regra 

atual prevê 30 dias da data de 

notificação. 

 

O texto-base que será apresentado na 

plenária, além disso, deve sugerir 

mudança na contagem dos prazos em 

geral. Em vez de dias corridos, 

passariam a ser dias úteis - como nas 

ações judiciais. E ainda buscando 

simetria com o Judiciário, fala-se na 

possibilidade de suspender os prazos 

durante o período de recesso forense. 

Hoje, o Judiciário paralisa, mas o Carf 

não. 

 

Um outro ponto de consenso trata sobre 

os efeitos das decisões proferidas em 

repetitivo, pelo STJ, e em repercussão 

geral, pelo STF. Há proposta para que os 

julgadores, na esfera administrativa, 

possam aplicar o entendimento de 

forma imediata e automática. Não 

haveria mais necessidade, por exemplo, 

de ato do ministro da Economia. 

 

Será levada para a reunião plenária, 

ainda, proposta para incluir, na lei, o 

regime de embargos de declaração - que 

serve para sanar obscuridades, omissões 

e dúvidas de decisões. Há previsão, 

atualmente, apenas no regimento 

interno no Carf. A intenção é prever, na 

legislação, tanto para o conselho como 

para a Delegacia de Julgamento (DRJ), a 

primeira instância administrativa. 

 

Fala-se também em criar um rito 

sumário para processos de baixo valor 

(envolvendo discussões de até 60 

salários-mínimos). A ideia é que esses 

casos sejam julgados de forma 

monocrática na DRJ e só depois, se 

houver recurso, sejam direcionados a 

turmas recursais. 

 

“Tentamos trazer o parâmetro do 

Judiciário para o processo 

administrativo. Haveria mais 

flexibilidade e os julgamentos seriam 

mais céleres”, diz Gomes. 

 

Temas que não tiveram consenso na 

subcomissão, mas são considerados 

importantes, também serão levados para 

debate na reunião plenária de amanhã. 

Um deles trata sobre os recursos de 

ofício. Hoje, quando uma cobrança é 

cancelada na DRJ, os processos sobem 

automaticamente para o Carf. Há 

proposta para que isso não ocorra mais 
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quando as decisões forem unânimes. Os 

processos, portanto, seriam encerrados 

ali. 

 

Um outro ponto em discussão envolve a 

possibilidade de redução da chamada 

multa de ofício. Toda vez que um 

contribuinte sofre um auto de infração, 

ele recebe, automaticamente, um multa 

de 75% sobre os valores que estão sendo 

cobrados. A ideia que está em debate é 

que os conselheiros do Carf possam 

calibrar essa multa - 75% seria o teto. 

 

Uma das propostas em mesa é pela 

possibilidade de exclusão da multa nos 

casos em que há mudança de 

jurisprudência ou de entendimento da 

fiscalização sobre determinado tema. Se 

na época do fato gerador - quando o 

contribuinte recolheu o tributo -, ele 

seguiu o critério que prevalecia, teria o 

direito de não pagar. 

 

“Está havendo um debate saudável e de 

alto nível. Há um consenso de que é 

preciso separar o contribuinte que, 

eventualmente, recebe uma autuação, 

da figura do sonegador”, afirma o 

advogado Luiz Gustavo Bichara, que 

integra a subcomissão. 

 

Há preocupação do Fisco, no entanto, 

em relação aos efeitos adversos da 

redução da multa. Sabendo que pode 

reduzir se recorrer ao processo 

administrativo, o contribuinte tende a 

litigar, diminuindo os índices de 

regularização imediata. 

 

Além da modernização do processo 

tributário administrativo, a comissão de 

juristas deve bater o martelo, amanhã, 

sobre o aumento das custas da Justiça 

Federal. Também haverá discussão 

sobre mudanças na Lei de Execuções 

Fiscais. 

 

 

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

cia/2022/05/25/desempate-no-carf-

fica-fora-de-reforma-do-processo-

tributario.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Falta de experiência em 
energia fere Lei das Estatais e 
é obstáculo para Paes de 
Andrade na Petrobras 
 
Legislação exige experiência 
profissional mínima de dez anos. 
Indicação para a presidência da estatal 
pode terminar na Justiça 

 
Ivan Martínez-Vargas, Alice Cravo, 
Vitor da Costa e Letycia Cardoso 
25/05/2022 - 04:30 / Atualizado em 
25/05/2022 - 07:45 
 

Caio Mario Paes de Andrade, indicado 

pelo governo para presidir a Petrobras 

Foto: Denio Simões/Valor/Arquivo / 

Agência O Globo 

 

SÃO PAULO, RIO E BRASÍLIA - A 

indicação do quarto presidente da 

Petrobras no governo de Jair 

Bolsonaro corre o risco de parar na 

Justiça. Sem experiência no setor, 

analistas avaliam que Caio Paes de 

Andrade não preencheria os requisitos 

para o comando da empresa de acordo 

com as disposições da Lei das Estatais. 

 

O nome do executivo precisa ser 

submetido ao Comitê de Pessoas da 

petroleira, que pode referendar ou não a 

nomeação, e, em seguida, ser analisado 

pelo Conselho de Administração da 

companhia. Um grupo de minoritários já 

se articula para entrar na Justiça caso ele 

obtenha a aprovação. 

 

O artigo 17 da Lei das Estatais exige 

experiência profissional mínima de dez 

anos, no setor público ou privado, na 

área de atuação da empresa, ou quatro 

anos ocupando cargo de diretoria em 

empresa de porte similar, cargo público 

de confiança em nível superior (DAS-4) 

ou ainda cargo de docência ou pesquisa 

na área de atuação da empresa. 

 

Uma alínea, porém, menciona a 

possibilidade de experiência em área 

conexa, o que poderia servir de 

argumento ao governo. 

 

Uso político 
 
Segundo especialistas, porém, essa 

justificativa pode não ser acolhida por 

órgãos de controle, como o Tribunal de 

Contas da União, ou pelo próprio 

Conselho da petroleira. Em seu 

currículo, Paes de Andrade se apresenta 

como especialista em fusões e 

aquisições, mercado imobiliário e 

transformação digital. Ele estudou na 

Duke University e em Harvard. 

 

Paes de Andrade era o nome indicado 

pelo ministro da Economia, Paulo 

Guedes, desde a demissão de Joaquim 

Silva e Luna do comando da empresa, no 

fim de março. Seu nome ganhou 

destaque com a implementação da 

plataforma digital gov.br. 

 

Paes de Andrade foi secretário de 

Desburocratização de Guedes e tinha 

bom relacionamento com o ministro de 

Minas e Energia, Adolfo Sachsida. A 

indicação marca o aumento da 

influência de Guedes no setor de 

energia. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/bolsonaro-decide-trocar-presidente-da-petrobras-e-anuncia-caio-paes-de-andrade.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/bolsonaro-decide-trocar-presidente-da-petrobras-e-anuncia-caio-paes-de-andrade.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/bolsonaro-decide-trocar-presidente-da-petrobras-e-anuncia-caio-paes-de-andrade.ghtml
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O Estatuto da Petrobras exige da 

diretoria executiva ao menos dez anos de 

experiência em liderança, 

preferencialmente na área de energia. 

 

José Mauro Ferreira Coelho está há 

pouco mais de um mês na presidência da 

Petrobras e será substituído Foto: Saulo 

Cruz / Agência O Globo 

 

O advogado Bruno Furiati, sócio do 

escritório Sampaio Ferraz, diz que o 

conselho pode até não levar em conta as 

restrições na hora de aprovar o nome, 

mas precisará de fundamentação. E 

lembra que conselheiros podem 

responder judicialmente pela decisão. 

 

Segundo Furiati, caso seja comprovado 

que a nomeação não preenche requisitos 

da Lei das Estatais e do Estatuto Social 

da Petrobras, acionistas minoritários ou 

órgãos de controle podem pedir que a 

indicação não tenha efeito por 

representar, em tese, um abuso do 

governo na sua posição de controlador 

da Petrobras. 

 

— Qualquer aprovação não unânime do 

nome de Paes de Andrade fortaleceria 

uma ação judicial contra a nomeação — 

afirmou. 

 

Para o advogado André de Almeida — 

um dos idealizadores da class 

action (ação coletiva movida por 

minoritários) contra a Petrobras em 

2014 e que levou a estatal a fazer um 

acordo de US$ 2,9 bilhões para encerrar 

a disputa judicial — o atual cenário já 

justifica questionamento judicial pelos 

acionistas: 

 

— A nomeação de mais um novo 

presidente em 40 dias somente reforça a 

visão de que não existe separação 

societária entre a União e a Petrobras. 

Tivemos experiências com presidentes 

(da República) de esquerda e de direita 

que levam adiante projetos e medidas 

em benefício do controlador, e não da 

companhia. Isso é um desrespeito aos 

objetivos societários da Petrobras. 

 

Ciro defende indicação 
 
Para o ex-ministro Luiz Carlos Bresser 

Pereira, com a troca no comando da 

estatal, Bolsonaro escancara o uso 

eleitoral da Petrobras: 

 

— O presidente quer ser reeleito e quer 

usar os preços da Petrobras para isso, o 

que é um desastre. É evidente que a 

lógica da substituição do presidente da 

Petrobras é permitir manipulação de 

preços. 

 

Nos bastidores, o governo já discute 

intervalo maior entre os reajustes, que 

poderia passar de cem dias. Um dos 

argumentos contra essa estratégia é o 

risco de desabastecimento, pois quando 

a empresa pratica preços abaixo dos 

cobrados no mercado internacional, os 

importadores suspendem a compra de 

combustível. E sem importações, não é 

possível atender integralmente o 

mercado. 

 

Em Davos, Guedes afirmou que a 

diretoria da Petrobras é que fala de 

política de preços. 

 

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, 

disse não esperar que haja novo 

aumento de preço de combustível antes 

da saída oficial de José Mauro Coelho, 

mas que isso é decisão da estatal. E 
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defendeu a indicação de Paes de 

Andrade, em entrevista ao SBT: 

 

— Isso eu não acredito (que não atende 

as exigências). É muita especulação. 

Tem muito agora expert em estatuto da 

Petrobras dando opinião. Beira o 

impossível um ministro indicar um 

nome que não esteja em condição de ser 

aprovado — afirmou, e acrescentou que 

Paes de Andrade foi bem-sucedido na 

iniciativa privada e tem competência. 

 

As ações da Petrobras no Brasil e nos 

EUA foram afetadas pela ação do 

governo. Os papéis ordinários (com 

voto) caíram 2,85% e os sem voto 

tiveram queda de 2,92%. No exterior, as 

ADRs (recibos de ações) fecharam em 

baixa de 3,8%, após tombarem mais de 

12% na negociação pré-abertura do 

mercado. 

 

Para o BTG Pactual, a nova mudança 

reforça a dificuldade do governo de 

encontrar um ponto de equilíbrio entre 

os interesses da União e os estatutos da 

companhia. O banco avalia que novos 

aumentos de combustíveis dificilmente 

serão aceitos, colocando em teste a 

política de preços. 

 

“Tememos que o verdadeiro teste esteja 

por vir. Em última análise, achamos que 

o novo CEO enfrenta um dilema difícil: 

como preservar seu próprio emprego 

seguindo as políticas da empresa e sem 

comprometer a disponibilidade de 

combustível do Brasil?”, escreveram 

analistas do banco. 

 

Para o Credit Suisse, as mudanças 

elevam a percepção de risco de 

investidores, mas a Lei das Estatais e o 

Estatuto poderiam blindar a petroleira e 

evitar subsídio de combustível como no 

passado. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/22
70-falta-de-experiencia-em-energia-
fere-lei-das-estatais-obstaculo-para-
paes-de-andrade-na-petrobras-
25517147 
 

Retorne ao índice 
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Economia 

O país que queremos: Por que 
a reforma tributária é mais 
que necessária? 
 
Há um consenso sobre a necessidade de 
mexer no sistema fiscal do país. As 
divergências aparecem sobre qual a 
mudança mais urgente e as maneiras de 
tornar a cobrança de impostos mais 
eficiente e justa 
 
Por Cássia Almeida — Rio 
25/05/2022 04h30  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Por que a reforma tributária é tão 

importante? — Foto: Criação O GLOBO 

 

O Brasil precisa aumentar a receita com 

impostos, que vem caindo em relação ao 

PIB, se pretende ter saldo positivo nas 

contas do governo e diminuir a dívida 

pública. E as mudanças na tributação 

devem ser feitas para corrigir distorções 

e cobrar mais de quem ganha mais, 

defendeu Fabio Giambiagi, na sua 

oitava coluna sobre os temas que devem 

ser tratados a partir de 2023. 

 

Há dois projetos de reforma 

amadurecidos no Congresso e mais as 

propostas do atual governo para o 

Imposto de Renda que estão parados no 

Congresso. Giambiagi lista como 

necessário atacar a pejotização, subir a 

alíquota do Imposto de Renda, fechar 

brechas sobre dinheiro no exterior e 

reduzir isenções. 

Bernard Appy, diretor do Centro de 

Cidadania Fiscal, Clair Hickmann, 

diretora do Instituto de Justiça Fiscal, e 

Rodrigo Orair, ex-diretor do Instituto 

Fiscal Independente, apresentam suas 

visões. 

 

Bernard Appy: É possível fazer 
sem aumentar carga 
 

 
Bernardo Appy é economista e diretor 

do Centro de Cidadania Fiscal. Foi 

secretário de Política Econômica — 

Foto: Criação O GLOBO 

 

A questão da reforma tributária tem 

duas dimensões. Um dos objetivos é 

corrigir as distorções que prejudicam a 

economia. Nesse caso, a mais 

importante é a de consumo de bens e 

serviços. Há duas PECs (proposta de 

emenda constitucional): a 110, no 

Senado, e a 45, na Câmara. É uma 

agenda fundamental para aumentar o 

potencial de crescimento no horizonte 

de dez a 20 anos. 

 

No Brasil, a complexidade e 

fragmentação do sistema tributário do 

consumo de bens e serviços (PIS-Cofins, 

IPI, ICMS e ISS) tem efeito negativo 

sobre o potencial de crescimento. São 

regras extremamente complexas, com 

uma quantidade imensa de isenções e 

alíquotas. Pela própria complexidade, 

aumenta o custo para as empresas e gera 

contencioso. 

 

Estudo do economista Bráulio Borges 

mostra que uma reforma aumentaria em 

20% o nosso PIB em 15 anos. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/reforma-tributaria-precisa-corrigir-as-distorcoes-que-afetam-crescimento-25514157#:~:text=Infla%C3%A7%C3%A3o%20dos%20hortifrutigrajeiros%20em%202022&text=De%20qualquer%20forma%2C%20cabe%20lembrar,afetam%20o%20crescimento%20da%20economia.
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A outra dimensão é a da justiça social, da 

progressividade (quem ganha mais, 

paga mais) do sistema. Giambiagi tem 

razão. Hoje há distorções que permitem 

que uma parcela de alta renda seja pouco 

tributada, pessoas fogem para 

aplicações, fundos exclusivos ou off 

shore, pejotização, no qual a prestação 

de serviço paga menos impostos do que 

um empegado de uma empresa. 

 

São problemas sérios que precisam ser 

corrigidos. As duas agendas são 

fundamentais. 

 

Sobre aumentar a carga tributária, tenho 

dúvidas. Se tiver controle da expansão 

de gastos, mesmo que não seja teto de 

gastos (aumento de despesa limitado 

pela inflação), e a economia crescer mais 

depois que fizer a reforma, numa 

trajetória de sustentabilidade, não será 

necessário aumentar a carga tributária. 

 

É possível aumentar na tributação da 

renda, em 0,5% e 1% do PIB, para 

reduzir em outras áreas, como a 

tributação da folha de pagamento sobre 

o primeiro salário mínimo, que terá 

efeito positivo sobre crescimento 

econômico, estimularia a formalização e 

beneficiaria os trabalhadores de renda 

mais baixa. 

 

O que falta é empenho do governo 

federal para aprovar a reforma, sem o 

governo federal utilizando seu capital 

político, fica difícil aprovar. 

 

Bernard Appy é economista e diretor do 

Centro de Cidadania Fiscal. Foi 

secretário de Política Econômica 

 

Clair Hickmann: Tributar mais 
renda e menos consumo 
 

 
Clair Hickmann é diretora do Instituto 

de Justiça Fiscal e foi auditora fiscal da 

Receita Federal — Foto: Criação O 

GLOBO 

 

Na visão do Instituto de Justiça Fiscal, o 

mais importante é o compromisso com a 

progressividade do sistema tributário, 

taxando mais quem tem mais. 

Precisamos tributar mais renda e 

patrimônio e menos o consumo, que 

afeta mais a camada de menor renda. É 

fundamental combater a desigualdade e 

tributação é uma das formas que deve 

ser usada também. 

 

Economia eficiente é a que tem menos 

desigualdade. Na nossa atual estrutura 

tributária, 45% da arrecadação 

tributária são provenientes de impostos 

sobre consumo. Nos países da OCDE, é 

de 33% na média. Os impostos sobre a 

renda representam 22% aqui e 34% na 

média da OCDE. 

 

A reforma prioritária é a do Imposto de 

Renda Pessoa Física, depois a do 

patrimônio. A começar por taxar lucros 

e dividendos, incluindo todos os 

rendimentos na tabela progressiva. Não 

deve ter tributação exclusiva. Não faz 

sentido um trabalhador assalariado ter 

alíquota de 27,5%, 25% e a outra pessoa 

com renda igual a dele, mas proveniente 

do capital, pagar 15%. 

 

Se acabar a isenção da distribuição de 

lucros e dividendos, resolvemos grande 

parte da pejotização, causa principal da 

isenção do IR na distribuição dos lucros 

e dividendos. Temos de criar alíquotas 
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mais elevadas, aumentar o limite de 

isenção e corrigir a tabela. 

 

Combater o planejamento tributário 

abusivo é outra frente, o uso de paraísos 

fiscais. Há muitas brechas que precisam 

ser fechadas. Os países da OCDE estão 

brigando com isso há muitos anos. A 

regra é que o residente brasileiro que 

aufere lucro no exterior precisa ser 

tributado aqui. O que acontece que só há 

cobrança quando o dinheiro é trazido 

para o Brasil. E eles não trazem nunca. 

 

É necessária uma profunda avaliação 

das atuais renúncias fiscais, se estão 

cumprindo seus objetivos estabelecidos 

quando foram criadas. Se não, devem 

ser extintas. As renúncias fiscais não 

podem ser eternas. Este ano serão R$ 

348 bilhões e o montante cresce a cada 

ano. 

 

Em 2020, eram R$ 312,36 bilhões. As 

isenções não são ruins por princípio, é 

um instrumento poderoso, mas precisa 

ser transparente e não pode se 

perpetuar. Defendo que a cada dois 

anos, essa renúncia seja reavaliada. 

 

Clair Hickmann é diretora do Instituto 

de Justiça Fiscal e foi auditora fiscal da 

Receita Federal 

 

Rodrigo Orair: Resgatar a 
equidade do sistema no país 
 

 
Rodrigo Orair é economista e 

pesquisador licenciado do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) — 

Foto: Criação O GLOBO 

Está acabando o mito que a carga 

tributária está sempre crescendo. Na 

verdade, cresceu até 2005. Teve saltos 

na história, como no fim dos anos 1960 

e depois da Constituição, quando passou 

de 20% do PIB, chegando próximo de 

34% em 2005. A carga está praticamente 

estabilizada e até caiu um pouco. 

 

Houve uma mudança de paradigma. Por 

muito tempo, o pensamento dominante 

era que eficiência e equidade eram 

opostas, que o sistema tributário tinha 

que ser neutro, abster-se de questões 

distributivas. O que levou ao movimento 

de redução dos tributos sobre os mais 

ricos e do capital, dos graus de 

progressividade, com a concessão de 

deduções e benefícios. 

 

Depois de pandemia, houve uma 

reflexão que esse movimento, que traria 

investimento e emprego e crescimento, 

não logrou esses objetivos. Contribuiu 

para aumento da desigualdade, 

beneficiando poucos e normalmente os 

mais ricos. Grandes economistas no 

plano internacional reviram alguns 

paradigmas, resgatando que equidade 

não é antieficiente. 

 

Debatemos sobre reforma tributária 

desde a Constituinte. O IVA (Imposto de 

Valor Agregado que uniria todos os 

impostos sobre consumo) perdeu, não 

foi para frente. A grande reforma da 

tributação de bens e serviços, em 1995 e 

1999, não foi para frente, assim como a 

de 2007. Meio que estamos paralisados 

nesse debate há 40 anos. E a reforma do 

Imposto de Renda fica em segundo 

plano. 

 

Sou um grande defensor da reforma dos 

impostos sobre consumo. A alíquota 

média no Brasil vai de 20% a 27%. Nem 

Noruega ou Dinamarca tem isso. Só 

Hungria, com 25%. Nossa tributação 
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tem diferenciação de alíquotas e 

benefícios que deturparam a tal ponto o 

sistema, que acaba penalizando os mais 

pobres. Em média, os 10% mais pobres 

pagam 27% da sua renda na forma 

desses impostos, e 10% mais ricos, 10% 

da renda. Mas o efeito distributivo da 

unificação das alíquotas é muito 

pequeno. 

 

A tendência é resgatar equidade, 

principalmente depois da pandemia, 

para que não se puna ainda mais os mais 

vulneráveis, mas nos caracterizamos 

pela inércia, ficamos de costas para o 

mundo. Temos que resgatar essas 

dimensões. 

 

Rodrigo Orair é economista e 

pesquisador licenciado do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/05/o-pais-que-queremos-
por-que-a-reforma-tributaria-e-mais-
que-necessaria.ghtml  
 

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/o-pais-que-queremos-por-que-a-reforma-tributaria-e-mais-que-necessaria.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/o-pais-que-queremos-por-que-a-reforma-tributaria-e-mais-que-necessaria.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/o-pais-que-queremos-por-que-a-reforma-tributaria-e-mais-que-necessaria.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/o-pais-que-queremos-por-que-a-reforma-tributaria-e-mais-que-necessaria.ghtml
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ICMS: Relator apresenta 
parecer preliminar que fixa 
teto e inclui gatilho para 
compensar Estados 
 
Iniciativa de fixar teto de 17% para 
ICMS sobre energia elétrica e 
combustíveis faz parte da atuação do 
Congresso contra aumentos de preços 
 
Iander Porcella, O Estado de S.Paulo 
25 de maio de 2022 | 12h12 
 
BRASÍLIA - O relator do projeto de lei 

complementar que estabelece um teto de 

17% para o ICMS sobre energia 

elétrica e combustíveis, 

deputado Elmar Nascimento (União 

Brasil-BA), incluiu em seu parecer 

preliminar um gatilho temporário que 

poderá ser acionado pelos Estados para 

que eles sejam compensados por 

eventual perda de arrecadação com o 

tributo. Essa negociação foi feita por 

líderes da base governista 

na Câmara com o Ministério da 

Economia, como mostrou na terça-

feira, 24, o Estadão/Broadcast. A 

expectativa é de que a votação ocorra 

aindamaraa nesta quarta. 

 

Para facilitar a aprovação da proposta, 

principalmente no Senado, o relatório 

negociado pelos parlamentares prevê 

que a União compense os Estados 

quando a perda global de arrecadação 

com o ICMS for superior a 5%. Esse 

gatilho será temporário e deixará de 

valer depois de seis meses, em uma 

espécie de “período de transição”. 

 

Preços em posto; deputados discutem 

fixar teto de 17% para o ICMS sobre 

combustíveis e energia elétrica  Foto: 

Werther Santana/Estadão - 26/10/2021 

 

Os deputados apostam, contudo, que a 

perda de arrecadação com o limite para 

a alíquota do tributo será compensada 

pelo aumento do consumo que, por sua 

vez, seria resultado da redução na conta 

de luz e nos preços dos combustíveis. 

 

O autor do projeto, deputado Danilo 

Forte (União Brasil-CE), defendia 

retirar do texto a classificação de 

transporte público e telecomunicações 

como serviços essenciais, mas esses 

pontos foram mantidos no parecer 

preliminar, após serem endossados pela 

oposição. 

 

A iniciativa de fixar um teto de 17% para 

o ICMS sobre energia elétrica e 

combustíveis faz parte de um "levante" 

do Congresso contra aumentos de 

preços e tem o apoio do governo, num 

momento em que o efeito da alta da 

inflação nas chances de reeleição de Jair 

Bolsonaro preocupa o comitê de 

campanha do presidente. O ministro de 

Minas e Energia, Adolfo Sachsida, 

também participou das negociações.  

 

Os governadores, no entanto, já montam 

uma força-tarefa para barrar o teto no 

Senado ou até mesmo no Supremo 

Tribunal Federal (STF) e estimam uma 

perda de quase R$ 70 bilhões na 

arrecadação de Estados e municípios por 

ano. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/elmar-nascimento
https://tudo-sobre.estadao.com.br/camara-dos-deputados
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/danilo-forte
https://tudo-sobre.estadao.com.br/danilo-forte
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https://economia.estadao.com.br/notic

ias/geral,icms-relator-

proposta,70004075709  

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,icms-relator-proposta,70004075709
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,icms-relator-proposta,70004075709
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,icms-relator-proposta,70004075709
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Economia dá parecer 
favorável a adesão do RS a 
programa de socorro do 
governo federal 
 
Entrada do governo gaúcho no 
programa depende agora da assinatura 
de Bolsonaro 

 
Eduardo Rodrigues, O Estado de 
S.Paulo 
25 de maio de 2022 | 12h09 

 
BRASÍLIA - O Ministério da 

Economia encaminhou para o Palácio 

do Planalto a recomendação de aval para 

a homologação da adesão do Rio 

Grande do Sul ao novo Regime de 

Recuperação Fiscal (RRF) dos 

Estados, o programa de socorro do 

governo federal para governos estaduais 

endividados. A entrada do governo 

gaúcho no programa depende agora 

apenas da assinatura do presidente Jair 

Bolsonaro. 

 

O despacho com parecer favorável à 

entrada do Rio Grande do Sul no RRF foi 

assinado na terça, 24, pelo ministro da 

Economia substituto, Marcelo 

Guaranys, atestando que o plano de 

recuperação fiscal apresentado pelo 

governo gaúcho cumpre os requisitos do 

programa, após pareceres favoráveis 

do Tesouro Nacional e 

da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). O Rio Grande do 

Sul apresentou seu pedido de adesão ao 

novo RRF no dia 29 de dezembro do ano 

passado. 

 

Ministério da Economia encaminhou 

para o Palácio do Planalto a 

recomendação de aval para a 

homologação da adesão do Rio Grande 

do Sul ao novo Regime de Recuperação 

Fiscal dos Estados Foto: Washington da 

Costa/Ministério da Economia 

 

Até agora, apenas Goiás concluiu o 

processo de adesão ao novo RRF. O 

Estado solicitou a entrada em 1º de 

setembro de 2021 e teve o pedido 

deferido pelo Tesouro no dia 20 do 

mesmo mês. O plano de recuperação foi 

entregue pelo governo goiano em 30 de 

novembro e o presidente Jair Bolsonaro 

homologou o documento na véspera do 

Natal, em 24 de dezembro do ano 

passado. 

 

Único Estado a fazer parte do antigo 

RRF criado em 2017, o Rio de Janeiro 

segue sem conseguir um aval do 

Ministério da Economia para aderir ao 

novo programa. O governo fluminense 

foi o primeiro a formalizar o pedido de 

adesão ao novo regime de recuperação 

fiscal, em 25 de maio de 2021, mas tanto 

o Tesouro quanto a PGFN encontraram 

inconsistências no plano entregue no 

fim do ano passado. O Rio continua 

negociando com o governo federal. 

 

O novo regime tem agora duas fases para 

a efetiva adesão dos Estados. A primeira 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rio-grande-do-sul-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rio-grande-do-sul-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rrf-regime-de-recuperacao-fiscal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rrf-regime-de-recuperacao-fiscal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tesouro-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/goias-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rio-de-janeiro-estado
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é iniciada com a aprovação do pedido de 

adesão ao programa. A segunda fase 

começa após a homologação pelo 

Ministério da Economia de um plano de 

recuperação, que contém metas e 

medidas que serão adotadas para o 

equilíbrio das contas públicas 

estaduais.  

 

O novo programa tem prazo de nove 

anos, sem direito a prorrogação. O 

anterior permitia três anos, prorrogáveis 

pelo mesmo período. Após a 

apresentação do pedido de adesão ao 

Tesouro, o Ministério da Economia tem 

trinta dias para avaliar o cumprimento 

dos requisitos para entrada no plano. 

 

Para permanecer no regime, os Estados 

devem se comprometer com medidas de 

ajuste que incluem: privatização ou 

desestatização de empresas ou 

concessão de serviços e ativos, adoção de 

regras previdenciárias para servidores 

idênticas às vigentes na União, redução 

de ao menos 20% dos incentivos e 

benefícios fiscais em vigor (deve ser 

cumprida nos três primeiros anos do 

plano), revisão de benefícios concedidos 

para servidores estaduais e que não têm 

respaldo na legislação federal, 

instituição de teto de gastos corrigido 

pela inflação, entre outras. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,economia-parecer-favoravel-
rs,70004075697  
 
Retorne ao índice 
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Dólar avança ante real com 
ata do Fed sob holofotes 
 
Às 9h04 (de Brasília), o dólar à vista 
avançava 0,92%, a R$ 4,8571 na venda 

 
25.mai.2022 às 9h31Atualizado: 
25.mai.2022 às 11h06 
SÃO PAULO 
 
O dólar avançava frente ao real nos 

primeiros negócios desta quarta-feira 

(25), em linha com recuperação da 

divisa norte-americana no exterior, com 

todas as atenções voltadas para a 

divulgação, às 15h (de Brasília), da ata 

do último encontro de política 

monetária do Fed (Federal Reserve), 

que pode fornecer pistas sobre a 

trajetória futura de elevações de juros na 

maior economia do mundo. 

 

Às 9h04 (de Brasília), o dólar à vista 

avançava 0,92%, a R$ 4,8571 na venda. 

Na B3, às 9h04 (de Brasília), o contrato 

de dólar futuro de primeiro vencimento 

subia 0,76%, a R$ 4,8670. 

 

O dólar negociado no mercado 

interbancário fechou a última sessão em 

alta de 0,11%, a R$ 4,813. 

 

 
Notas de dólar dos EUA - Marcello Casal 

Jr. - 2.mai.2019/ABr 

O principal índice da bolsa brasileira 

caía nos primeiros negócios nesta 

quarta, diante de leve queda dos índices 

futuros em Nova York. Às 10:08 (de 

Brasília), o Ibovespa caía 0,28%, a 

110.274,14 pontos, após quatro alta 

seguidas. 

 

Na véspera, o dólar interrompeu a 

sequência de três quedas seguidas, 

embora tenha fechado o pregão 

praticamente estável, com leve alta de 

0,08% ante o real, cotado a R$ 4,8110 

para venda. 

 

Já a Bolsa conseguiu manter a tendência 

positiva dos últimos dias e fechou em 

alta pela quarta sessão seguida, em uma 

sessão marcada pela forte queda das 

ações da Petrobras. 

 

O Ibovespa encerrou os negócios nesta 

terça-feira (24) em leve alta de 0,21%, 

aos 110.580 pontos, apesar das quedas 

próximas de 3% dos papéis da Petrobras, 

após o governo anunciar a troca no 

comando da estatal. 

 

As ações preferenciais da petroleira 

fecharam em queda de 3,06%, enquanto 

as ordinárias caíram 2,96%. 

Nos Estados Unidos, os ADRs 

(American Depositary Receipt) da 

empresa tiveram quedas ainda mais 

agudas, que chegaram a 13,6%. 

 

Apesar do tombo do dia, analistas 

avaliam que, mesmo com a nova troca, a 

política de preços da Petrobras não deve 

sofrer grandes alterações. 

 

Ajudou a compensar o tombo da 

Petrobras o bom desempenho dos 

papéis das petroleiras do setor privado, 

com os investidores migrando para 

ativos que também se beneficiam da alta 

do petróleo no mercado internacional, 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dolar/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/fed-sobe-juros-em-05-ponto-maior-alta-desde-2000.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-interrompe-sequencia-de-quedas-acompanhe-o-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-interrompe-sequencia-de-quedas-acompanhe-o-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/bovespa/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/estados-unidos/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/petrobras/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/acoes-da-petrobras-despencam-em-ny-com-troca-de-presidente.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/acoes-da-petrobras-despencam-em-ny-com-troca-de-presidente.shtml
http://www.folha.com.br/


22 

 

sem correr o risco de interferência 

política. 

 

As ações da PetroRio fecharam em alta 

de 3,90%, e as da 3R Petroleum 

marcaram ganhos de 3,39%, ficando 

entre as maiores altas do dia na Bolsa. 

 

Analista da Empiricus, Matheus Spiess 

diz que mantém a recomendação de 

compra para os papéis da Petrobras 

mesmo com a nova troca no comando da 

empresa. 

 

Ele acrescenta, contudo, que, dentro do 

setor de óleo e gás, tem uma preferência 

maior neste momento pelas ações da 

petroleira privada 3R Petroleum. 

 

"Além de não sofrer o mesmo risco de 

interferência politica que a Petrobras, a 

3R está em níveis mais descontados em 

relação aos pares", afirma Spiess. 

 

Os papéis da Vale, que fecharam em alta 

de 1,35%, e dos grandes bancos —

Bradesco avançou 2,1%, e Santander 

subiu 1,4%— também contribuíram para 

a alta do Ibovespa. 

 

Nos mercados globais, após as altas 

expressivas no pregão passado, o tom de 

maior cautela voltou a predominar nesta 

terça. 

 

Nos Estados Unidos, os principais 

índices acionários fecharam sem uma 

clara tendência definida. O Dow Jones 

teve leve alta de 0,15%, enquanto o S&P 

500 recuou 0,81%, e o Nasdaq, com 

maior concentração de negócios 

de tecnologia, caiu 2,35%. 

 

Preocupações com o impacto da alta de 

juros pelo Federal Reserve (Fed, banco 

central dos Estados Unidos) sobre o 

ritmo da atividade econômica na região, 

e sobre os lucros corporativos, voltaram 

a pesar para o humor dos investidores. 

 

As ações da empresa de tecnologia Snap 

despencaram 43%, após a empresa ter 

cortado sua estimativa de balanço do 

segundo trimestre e dizer que a 

economia piorou mais rápido do que o 

esperado no mês passado. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/dolar-avanca-ante-real-
com-ata-do-fed-sob-holofotes.shtml  
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Economia 

Confiança do consumidor 
piora em maio com receios 
sobre inflação e emprego 
 
'Cenário para próximos meses não 
sinaliza tendência clara de 
recuperação', diz coordenadora das 
sondagens da FGV 
 
25.mai.2022 às 8h52 
Luana Maria Benedito 
SÃO PAULO | REUTERS 
 
A confiança dos consumidores 

brasileiros piorou em maio, diante 

da inflação elevada e da dificuldade de 

obter emprego, segundo dados da FGV 

(Fundação Getúlio Vargas) divulgados 

nesta quarta-feira (25). 

 

O ICC (Índice de Confiança do 

Consumidor) da FGV teve queda de 3,1 

pontos neste mês, para 75,5 pontos. 

 

O ISA (Índice de Situação Atual), que 

reflete o sentimento do consumidor 

sobre o momento presente, ficou estável 

em 69,1 pontos, enquanto o IE (Índice 

de Expectativas), que abrange a 

percepção sobre os próximos meses, 

recuou 5,1 pontos, para 81,0 pontos, 

menor nível desde janeiro passado (80,7 

pontos). 

 

 

Consumidores fazem compras em rua 

comercial de São Paulo - Amanda 

Perobelli - 19.jun.2020/Reuters 

 

"Os últimos resultados da confiança do 

consumidor mostram que apesar 

da melhora da pandemia e do pacote de 

incentivos para alívio da pressão 

financeira das famílias, a inflação e a 

dificuldade de obter emprego continuam 

impactando negativamente as famílias, 

principalmente as de menor renda", 

ressaltou em nota a coordenadora das 

sondagens, Viviane Seda Bittencourt. 

 

Dados divulgados na véspera pelo IBGE 

mostraram que a alta do IPCA-15, 

considerado prévia da inflação, 

desacelerou a 0,59%, de 1,73% no mês 

anterior. Apesar do número mais baixo, 

a leitura representou a maior variação 

para um mês de maio desde 2016 

(+0,86%) e ficou acima da expectativa 

em pesquisa da Reuters, de avanço de 

0,45%. 

 

"Além disso, há uma preocupação com 

as perspectivas futuras que serão 

afetadas por um ano eleitoral que 

promete ser bastante acirrado. O cenário 

para os próximos meses não sinaliza 

uma tendência clara de recuperação, 

principalmente diante dos desafios 

expostos", completou Bittencourt. 

  
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/confianca-do-consumidor-
piora-em-maio-com-receios-sobre-
inflacao-e-emprego.shtml  
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Trabalhador deve compensar 
seguro-desemprego e 
aposentadoria retroativa 
 
25 de maio de 2022, 8h49 
Por Danilo Vital 
 
Para que seja atendida a regra do artigo 

124, parágrafo único da Lei 8.213/1991, 

que veda o recebimento conjunto do 

seguro-desemprego com qualquer 

benefício de prestação continuada da 

Previdência Social, basta que haja o 

abatimento dos valores recebidos a 

título de seguro-desemprego do 

montante devido pelo INSS. 

 

Para o desembargador convocado 

Manoel Erhardt, não é razoável deduzir 

as parcelas da aposentadoria nos 

períodos coincidentes 
Paula Carrubba/Anuário da Justiça 

 

Com esse entendimento, a 1ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento ao recurso especial ajuizado 

por um trabalhador, para permitir o 

acúmulo do benefício de seguro-

desemprego e da aposentadoria, 

deferida judicialmente e com efeitos 

retroativos. 

 

O pedido da aposentadoria por tempo de 

contribuição foi feito em maio de 2012 e 

negado administrativamente. O 

trabalhador ajuizou ação visando obter o 

benefício e, por isso, continuou 

trabalhando. Posteriormente, foi 

demitido e recebeu seguro-desemprego 

entre janeiro e maio de 2017. 

 

O trabalhador, então, conseguiu decisão 

judicial que garantiu o pagamento da 

aposentadoria com efeitos retroativos. O 

valor da parcela mensal a ser paga pelo 

INSS se mostrou maior do que o que ele 

recebeu a título de seguro-desemprego. 

 

Assim, no cumprimento da sentença, 

propôs a compensação desses 

benefícios: nos meses de janeiro a maio 

de 2017, ele receberia o pagamento da 

aposentadoria descontado o valor do 

seguro-desemprego. 

 

O INSS impugnou o cálculo, apontando 

ofensa ao artigo 124, parágrafo único da 

Lei 8.213/1991 e pedindo a exclusão 

total da parcela da aposentadoria nos 

referidos meses. E a Justiça Federal deu 

razão. O Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região concluiu que a compensação ou o 

desconto pretendido equivaleria ao 

pagamento conjunto do seguro-

desemprego e do benefício 

previdenciário, o que é vedado por lei. 

 

Relator no STJ, o desembargador 

convocado Manoel Erhardt entendeu 

que o abatimento é possível, uma vez 

que o seguro-desemprego só foi recebido 

pelo trabalhador pelo fato de ele seguir 

trabalhando após o indevido 

indeferimento da aposentadoria pelo 

INSS. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-25/trabalhador-acumular-seguro-desemprego-aposentadoria-retroativa#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
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Aplica-se ao caso a mesma conclusão 

alcançada pela 1ª Seção, quando fixou 

tese segundo a qual, no período entre o 

indeferimento administrativo e a efetiva 

implantação de auxílio-doença ou de 

aposentadoria por invalidez, mediante 

decisão judicial, o segurado tem direito a 

receber o salário e o benefício. 

 

“Para que seja atendida a regra prevista 

no artigo 124, parágrafo único, da Lei 

8.213/1991, que veda o recebimento 

conjunto do seguro-desemprego com 

qualquer benefício de prestação 

continuada da Previdência Social, exceto 

pensão por morte ou auxílio-acidente, 

basta, no presente caso, que haja o 

abatimento dos valores recebidos a 

título de seguro-desemprego do 

montante devido”, concluiu o 

desembargador convocado Manoel 

Erhardt. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.982.937 
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25/trabalhador-acumular-seguro-
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CNJ mantém decisão que 
impediu posse de juiz branco 
em vaga de cotista 
 
25 de maio de 2022, 11h47 
 
O Plenário do Conselho Nacional de 

Justiça ratificou a liminar que 

suspendeu a posse de candidato a 

concurso para juiz substituto do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

(TJ-RJ) que teria concorrido em vaga 

reservada a candidatos negros, sendo 

branco. 

 

Após verificação dos fenótipos, feita por 

especialistas e pesquisadores a pedido 

do CNJ, o parecer confirmou que o 

candidato não preenchia os requisitos 

necessários para sua admissão. 

 

A decisão tomada nesta terça-feira 

(24/5), durante a 351ª Sessão Ordinária 

do CNJ, manteve o entendimento, em 

caráter de urgência, do conselheiro Luiz 

Philippe Vieira de Melo Filho, relator do 

Procedimento de Controle 

Administrativo (PCA) 0002371-

92.2022, impetrado pela Associação 

Nacional de Advocacia Negra. 

 

“O CNJ tem uma preocupação com o 

acesso à Justiça de população 

vulnerável, com políticas afirmativas. 

Mas aqui, o simples fato de o requerente 

ser a Associação Nacional de Advocacia 

Negra já é um sério indício de que eles 

próprios não reconheciam a ocupação 

dessa vaga por alguém que não possuía 

essa qualificação”, reforçou o presidente 

do CNJ, ministro Luiz Fux. 

 

O advogado Tarcisio Francisco Regiani 

Junior foi aprovado no 48º concurso 

para ingresso na magistratura do TJ-RJ 

se autodeclarando negro. A posse 

ocorreria no dia 19 de maio, quando o 

requerente entrou com a liminar 

impugnando a inscrição do advogado. 

 

O relator da liminar afirmou em sua 

decisão que a política pública de cotas se 

destina a pessoas negras com base em 

características fenotípicas de pardos ou 

pretos, "um fenótipo que pode lhe gerar 

preconceito", e não a pessoas que se 

sintam pertencentes à cultura dos 

afrodescendentes. 

 

"As acusações trazidas são graves. O 

desrespeito sistemático à reserva de 

vagas para pessoas negras (pretas ou 

pardas) revela-se um prejuízo direto à 

política desenvolvida pelo CNJ", disse 

Vieira de Melo Filho. Ele reforçou que a 

avaliação dos especialistas, que não 

gerou custos ao Conselho, explicitou a 

não caracterização fenotípica do 

candidato. 

 

"O candidato em questão não 

caracterizava dois dos fenótipos 

necessários e, por isso, mantenho a 

liminar e proponho o caso ao exame do 

nosso Plenário", disse, o relator, durante 

o julgamento da liminar. 

 

Histórico 

 

A Resolução CNJ 203/2015 dispôs sobre 

a reserva de 20% das vagas oferecidas 

nos concursos públicos para provimento 
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de cargos efetivos e de ingresso na 

magistratura para pessoas negras. Antes 

de 2013, o número de juízes negros não 

chegava a 16%; em 2018 — três anos 

após a reserva das vagas entrar em vigor 

— esse número havia subido para 18%. 

 

Em 2021, pesquisa do CNJ mostrou que 

o número chegou a 21,6% dos juízes em 

relação ao ano anterior, ritmo 

considerado lento pelos pesquisadores. 

Seguindo nessa velocidade, o fim da 

desigualdade entre negros e brancos na 

magistratura só irá acontecer em 2049, 

segundo os dados do 

levantamento. Com informações da 

assessoria de imprensa do Conselho 

Nacional de Justiça. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
25/cnj-mantem-decisao-impediu-
posse-juiz-vaga-cotista  
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Bloqueio de verbas 
municipais para pagamento 
de precatórios é válido, diz 
STF 
 
25 de maio de 2022, 12h21 
 
É constitucional o bloqueio de verbas 

públicas para o pagamento de 

precatórios vencidos e não inscritos para 

pagamento na Lei Orçamentária Anual. 

De acordo com entendimento da 1ª 

Turma do Supremo Tribunal Federal, o 

bloqueio está de acordo com o 

julgamento nas ADPF 485 e ADPF 664. 

 

Para ministra Cármen Lúcia, o caso 

de Barroquinha não se enquadra nos 

casos paradigmas das ADPF 485 e 664   

 

O colegiado jugou nesta terça-feira 

(24/5) a Reclamação 50.581, na qual o 

município de Barroquinha (CE) 

questiona o bloqueio de verbas públicas 

para o pagamento de precatórios 

vencidos. O município foi condenado ao 

pagamento de verbas trabalhistas por 

contratar servidores sem concurso 

público. Iniciada a execução da sentença 

em 2009, foram 393 precatórios 

individuais em favor de servidores 

municipais. 

 

A fim de não sofrer com problemas 

orçamentários, o município firmou um 

acordo perante o juiz do Trabalho de 

Tianguá (CE) e a Procuradoria do 

Trabalho de Sobral (CE). Foi decidido 

que ocorreria o bloqueio mensal, no 

valor de R$ 50 mil, no Fundo de 

Participação dos Municípios para o 

pagamento dos precatórios. Contudo, 

uma decisão do Tribunal Regional do 

Trabalho da 7ª Região (TRT-7) 

determinou imediato sequestro de R$ 

372.807,02. 

 

Em sua defesa, o município alega que os 

descontos "inviabilizaram a máquina 

administrativa a ponto de a prefeitura 

municipal praticamente ir à falência". 

Ainda sustenta que a decisão do TRT-7 

não respeita o entendimento do STF na 

ADPF 664 e na ADPF 485. O município 

pediu que seja julgada inconstitucional a 

decisão que determinou o sequestro das 

contas públicas. 

 

A 1ª Turma do STF, por unanimidade, 

negou provimento ao agravo regimental 

do município, seguindo o voto da 

relatora, ministra Cármen Lúcia. 

Conforme o entendimento da turma, o 

caso apresentado na reclamação não 

tem qualquer relação com as ADPFs 485 

e 664. 

 

"Não se vislumbra descompasso nem 

estrita aderência entre o ato impugnado 

e o entendimento firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento das 

Arguições de Descumprimento de 

Preceito Fundamental. 485 e 664", 

destacou a relatora. 

 

Rcl 50.581 

 

 

 

 

https://www.conjur.com.br/2020-dez-10/stf-veda-bloqueio-verbas-publicas-pagamento-acoes-trabalhistas
https://www.conjur.com.br/2020-set-23/stf-impede-bloqueio-verbas-vinculadas-saude-espirito-santo
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STF: Suspenso debate sobre 
destinação de condenações 
trabalhistas 
 
No STF, a CNI alega que magistrados 
trabalhistas têm destinado os recursos a 
fundações privadas, doações a órgãos 
públicos ou privados ou à satisfação do 
interesse institucional do MPT. O 
ministro André Mendonça pediu vista. 
 
quarta-feira, 25 de maio de 2022 
 
O ministro André Mendonça, do 

STF, pediu vista e suspendeu 

julgamento no qual a CNI - 

Confederação Nacional da Indústria 

questiona a destinação de valores de 

condenações em ações civis públicas. 

 

Antes da vista, apenas a relatora, 

ministra Rosa Weber, havia votado no 

sentido de não conhecer da ação e, por 

consequência, não analisar o mérito da 

demanda. 

 

No STF, a CNI questionou decisões da 

Justiça do Trabalho que direcionaram 

as verbas resultantes de condenações 

pecuniárias em ações civis públicas 

para destinações diversas do FDD - 

Fundo de Defesa de Direitos Difusos ou 

do FAT - Fundo de Amparo ao 

Trabalhador. 

 

A entidade afirmou que os magistrados 

trabalhistas têm destinado esses 

recursos a fundações privadas, doações 

a órgãos públicos ou privados ou à 

satisfação do interesse institucional do 

MPT. A confederação defendeu que as 

condenações devem ser revertidas ao 

FDDD - Fundo de Defesa de Direitos 

Difusos, cujo conselho gestor decidirá 

sua forma de utilização, e que tal 

medida não é discricionária, mas 

obrigatória. 

 

 
STF: Suspenso debate sobre destinação 

de condenações trabalhistas.(Imagem: 

Nelson Jr. | SCO | STF) 

 

Para onde vai o dinheiro? 

 

Em 2018, Migalhas fez 

uma reportagem em que se questionou 

justamente isso: para onde vai o 

dinheiro que o MPT arrecada? Na 

época, conversamos com Márcio 

Amazonas, procurador do MPT. 

 

Ao Migalhas, ele explicou que não há 

uma legislação taxativa para o destino 

das verbas. Isso porque a lei das ACPs 

(7.347/85) dispõe em seu artigo 13 

que "havendo condenação em 

dinheiro, a indenização pelo dano 

causado reverterá a um fundo gerido 

por um Conselho Federal".  

 

Em decorrência desse gargalo, o 

procurador registrou que o MPT e a 

JT "tiveram de prever de maneira 

criativa para onde esse dinheiro vai" e 

citou os destinos que os valores podem 

ter: instituições sociais, órgãos 

públicos, fundos trabalhistas estaduais 

e o FAT - Fundo de Amparo ao 

Trabalhador. 

 

O procurador afirmou que não existe 

nenhuma norma do Ministério Público 

sobre o tema, já que a criação de uma 

regulamentação por parte do MPT 

invadiria a competência legislativa de 

outro órgão. 

https://www.migalhas.com.br/quentes/285384/para-onde-vai-o-dinheiro-que-o-mpt-arrecada
https://www.migalhas.com.br/
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Voto da relatora 

 

A ministra Rosa Weber, relatora, votou 

por não conhecer da ação e extinguir o 

processo sem resolução do mérito. Por 

motivos processuais, a ministra 

considerou que a CNI não tem 

legitimidade ativa para ter proposto a 

ADPF. 

 

Ademais, a relatora esclareceu que a 

entidade persegue, na verdade, o 

controle da legalidade de decisões 

judiciais, "o que é inviável em ações de 

controle concentrado de 

constitucionalidade". 

 

"Em suma, a arguição de 

descumprimento de preceito 

fundamental não se presta à defesa de 

direitos e interesses individuais e 

concretos, nem se apresenta como 

sucedâneo recursal. Inviável o acesso 

direto a esta Suprema Corte, pela via 

transversa." 

 

Após o voto da relatora, o ministro 

André Mendonça pediu vista dos autos. 

 

 Processo: ADPF 944 
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STJ anula condenações de 
Moro a executivos do Grupo 
Schahin 
 
Ministros reconheceram a 
incompetência da 13ª vara Federal de 
Curitiba/PR para analisar os casos e 
determinaram o envio dos autos para a 
Justiça Eleitoral. 
 
quarta-feira, 25 de maio de 2022 
 
Nesta terça-feira, 24, a 5ª turma do 

STJ, por maioria, anulou uma série de 

condenações no âmbito da operação 

Lava Jato impostas pelo ex-juiz Sergio 

Moro a executivos do Grupo Schahin e 

a ex-dirigentes da Petrobras. Os 

ministros reconheceram a 

incompetência da 13ª vara Federal de 

Curitiba/PR para analisar os casos e 

determinaram o envio dos autos para a 

Justiça Eleitoral. 

 

A decisão do STJ envolve os 

empresários Fernando Schahin e 

Milton Schahin, além dos ex-executivos 

da Petrobras Demarco Jorge Epifânio e 

Luís Carlos da Silva. 

 

Em 2017, o ex-juiz Sergio Moro 

condenou os réus por irregularidades 

envolvendo licitações para as obras de 

construção de navios-sonda. 

Posteriormente, a decisão foi mantida 

em 2ª instância. 

 

Já no STJ, o tema foi analisado pela 5ª 

turma na tarde de ontem. Por quatro 

votos a um, os ministros 

acompanharam o entendimento de 

João Otávio de Noronha, que ponderou 

que a Justiça Federal não era 

competente para analisar os processos, 

já que teriam conexões com outro caso 

que tratava de caixa dois eleitoral. 

 

Ministro Noronha foi seguido por 

Ribeiro Dantas, Reynaldo Fonseca e 

Joel Ilan Paciornik. Ficou vencido o 

relator Jesuíno Rissato. 

 

Agora, os autos serão remetidos à 

Justiça Eleitoral. 

 

 
STJ anula condenações de Moro a 

executivos do Grupo Schahin.(Imagem: 

Pedro Ladeira/Folhapress) 

 

 Processo: REsp 1.896.888 
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Estado indenizará mulher por 
erro em citação que causou 
sua prisão 
 
A autora teve a prisão preventiva 
decretada após o oficial de Justiça não 
ter encontrado o número indicado no 
endereço para cumprir o mandado 
citatório. A justificativa da prisão foi de 
que a mulher teria se mudado sem 
comunicar ao juízo. 
 
quarta-feira, 25 de maio de 2022 
 
O Estado do PR terá de indenizar em R$ 

10 mil mulher que foi presa ilegalmente 

após oficial de Justiça não localizar o 

endereço dela para realizar a citação. 

Decisão é da 2ª câmara Cível do TJ/PR 

ao considerar que os cidadãos não 

podem sofrer privação por erro do 

poder estatal. 

 

A autora, que responde a uma ação 

penal, teve a prisão preventiva 

decretada após o oficial de Justiça não 

ter encontrado o número indicado no 

endereço para cumprir o mandado 

citatório. A justificativa da prisão foi de 

que a mulher teria se mudado sem 

comunicar ao juízo. 

 

Ela ressaltou, porém, que não se 

mudou, que a prisão foi cumprida no 

mesmo endereço indicado ao oficial e 

que a sua privação de liberdade 

decorreu de informação equivocada do 

agente público. 

 

 
Estado indenizará mulher por erro em 

citação que causou sua prisão.(Imagem: 

Freepik) 

 

Em 1º grau o pedido de danos morais 

em face do Estado foi julgado 

improcedente. Desta decisão a autora 

recorreu ao TJ/PR e teve o pedido 

atendido pelo relator, desembargador 

Stewalt Camargo Filho. 

 

"Não haveria que se falar em 

irregularidade na decretação da 

prisão preventiva da apelante, se 

efetivamente restasse comprovado que 

ela não havia sido encontrada para 

citação, o que não é o caso dos autos, 

porquanto o Oficial de Justiça atestou 

apenas não ter localizado o número 

indicado, e não que a parte não foi 

achada." 

 

Diante desse contexto, o magistrado 

deu razão à autora que foi presa 

indevidamente. 

 

"Nesse passo, importante destacar que 

a liberdade é um dos bens jurídicos 

mais relevantes, constitucionalmente 

amparado pelo artigo 5º, inciso LXI, 

da Constituição Federal, não podendo 

os cidadãos sofrerem privação por 

erro do poder estatal." 

 

Assim sendo, o colegiado fixou 

indenização em R$ 10 mil pelos danos 

morais sofridos. 

 

Atuaram em favor da autora os 

advogados Álvaro César Sabbi e Diego 

Luiz Portela Fontana, este tendo 

https://www.migalhas.com.br/
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realizado sustentação oral, do escritório 

Fontana & Sabbi Advogados. 

 

 Processo: 0007302-

93.2019.8.16.0131 
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Aras discute e parte para cima 
de colega em sessão do 
Conselho Superior do MPF 
 
‘Vossa Excelência não é digno de 
respeito’, disse Aras a Nívio de Freitas. 
Seguranças correram para separar os 
dois 
 
FLÁVIA MAIA 
BRASÍLIA 
24/05/2022 17:45Atualizado em 
24/05/2022 às 17:58 
 
comentários 

O procurador Geral da República, 

Augusto Aras / Crédito: Fabio Rodrigues 

Pozzebom/Agência Brasil 

 

O procurador-geral da República, 

Augusto Aras, protagonizou uma 

discussão com o colega Nívio de Freitas 

na tarde desta terça-feira (24/5) e, 

depois de dizer que o colega não era 

digno de respeito, chegou a se levantar e 

partir para cima dele. 

 

Seguranças do Ministério Público 

Federal correram para conter a confusão 

entre os procuradores e a transmissão da 

reunião do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal (CSMPF) no 

YouTube chegou a ser interrompida. 

 

A discussão começou logo após Aras 

anunciar a votação para a escolha de 

membros para as Câmaras de 

Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal. O motivo da discórdia 

foi porque um aliado de Aras, Joaquim 

Barros Dias, não havia se inscrito no 

edital para uma vaga em uma das 

câmaras. Aras defendeu que ele poderia 

ser votado mesmo sem ter se inscrito, 

mas outros subprocuradores 

discordaram. Isso deu início ao bate-

boca com Nívio de Freitas. 

 

Aras foi interrompido por Nicolao Dino. 

“Posso sustentar meu ponto de vista, 

presidente?”. Impaciente, Aras 

respondeu: “Pode. Eu só não posso 

admitir aqui essa bagunça que o 

colega…”. Neste instante, Aras foi 

novamente interrompido por Nívio: 

 

“Não, bagunça, Vossa Excelência 

também interferiu quando o colega 

estava falando. Então se Vossa 

Excelência quer respeito, me respeite 

também”. Na sequência, Aras 

respondeu: “Vossa Excelência não é 

digno de respeito” e Nívio começou a 

elevar o tom de voz. Após batidas nas 

mesas, o PGR se levantou da cadeira e 

caminhou em direção ao colega. 

 

Outros procuradores e os seguranças do 

MPF correram em direção à confusão. 

Neste momento, a imagem foi cortada e 

apareceu o símbolo do MPF, no entanto, 

era possível escutar áudios de pessoas 

dizendo” “Inacreditável” e “Vamos 

voltar aos seus lugares”. Logo depois, a 

imagem volta já com Aras sentado à 

mesa e pedindo para começar a votação. 

  

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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Projeto de lei quer simplificar 
sistema de obrigações 
acessórias 
 
PLP 178/2021 será um grande 
facilitador caso seja aprovado, tendo em 
vista burocracia atual 
 
JAQUELINE MELLO 
25/05/2022 05:15 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

O Brasil possui um dos sistemas 

tributários mais complexos do mundo e 

boa parte dessa situação se deve às 

obrigações acessórias. Esta ferramenta 

do fisco acaba por se tornar uma 

complicação burocrática, pois 

representa um custo altíssimo ao país. 

Cálculos da Associação Brasileira de 

Tecnologia para o Comércio e Serviços 

(AFRAC) apontam que o Brasil gasta, 

em um número considerado 

conservador, algo como R$ 152 bilhões 

por ano com a manipulação desses 

documentos. 

 

Com aval do governo federal, passou a 

tramitar em regime de urgência 

na Câmara dos Deputados o PLP 

178/2021, que institui o Estatuto 

Nacional de Simplificação de Obrigações 

Tributárias Acessórias e cria a Nota 

Fiscal Brasil Eletrônica (NFB-e) e a 

Declaração Fiscal Digital (DFD). 

 

O texto também unifica cadastros fiscais 

no Registro Cadastral Unificado (RCU). 

A finalidade é padronizar legislações e 

sistemas e reduzir custos para as 

administrações tributárias e para os 

contribuintes. 

 

De maneira geral, o PL busca diminuir 

custos de cumprimento dessas 

obrigações, incentivar a conformidade 

dos contribuintes e reduzir a burocracia 

envolvida no processo. Entre as medidas 

previstas está a criação de um Comitê 

Nacional de Simplificação de Obrigações 

Tributárias Acessórias, com composição 

tripartite entre Receita Federal, estados 

e municípios. 

 

Desse modo, ao invés de existirem 5.570 

manuais, para os diversos modelos de 

notas fiscais – referentes a cada 

município –, haverá apenas um manual 

nacional com todas as orientações aos 

contribuintes quanto às regras de 

validações para NFB-e, envolvendo 

mercadorias e serviços. A medida, se 

aprovada, será um grande facilitador, 

tendo em vista as burocracias 

enfrentadas atualmente pelos 

contribuintes. 

 

JAQUELINE MELLO – Diretora 

jurídica da BMS Consultoria Tributária, 

especialista em tributos indiretos pela 

Associação Paulista de Estudos 

Tributários (APET) 
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O STF diante do princípio da 
primazia da realidade sobre a 
forma 
 
Análise dos fundamentos adotados no 
julgamento da constitucionalidade da 
Lei do Salão Parceiro 
 
ANA FRAZÃO 
25/05/2022 05:10 
 
comentários 

Crédito: Marcello Casal Jr./Agência 

Brasil 

 

Excelente caso para refletir sobre o 

princípio da primazia da realidade sobre 

a forma é a ADI 5625[1], cujo acórdão foi 

publicado recentemente. A ação 

impugnava a Lei 13.352/2016, 

também conhecida como Lei do Salão 

Parceiro, cujo objetivo era assegurar a 

validade de contratos de parceria entre 

trabalhadores do ramo da beleza, como 

cabeleireiros e manicures, e os 

respectivos salões. 

 

O voto vencido do relator, ministro 

Edson Fachin, adverte para o fato de 

que já seria estranha a pretensão da lei 

de afastar o vínculo trabalhista em 

situação na qual somente o exame do 

caso concreto poderia fazê-lo: 

“A legislação infraconstitucional que 

tenha por intenção afastar a existência 

do vínculo de emprego tem contra si 

elevado ônus argumentativo, devendo 

necessariamente se fundar, a um só 

tempo, em interesse público e motivo 

social relevante. 

 

(…) 

 

Somente da análise do caso concreto é 

possível identificar-se a presença ou 

não dos elementos fático-jurídicos 

constitutivos da relação empregatícia, 

concernindo à Justiça Trabalhista 

apreciá-lo e, na hipótese de conjugados 

estes elementos, considerar existente o 

vínculo de emprego. Uma vez que a Lei 

13.352/2016 tem por finalidade 

pacificar entendimento quanto às 

hipóteses de inexistência de relações 

empregatícias no ramo do 

embelezamento, há que se demonstrar a 

reiteração de práticas que estariam a 

fulminar a garantia constitucional da 

segurança jurídica”. 

 

Considerando que uma lei com esse 

propósito cria dificuldades para a 

constatação do vínculo trabalhista 

mesmo quando os seus elementos 

constitutivos estejam presentes, a 

advertência da corrente majoritária, no 

sentido de que “a higidez do contrato é 

condicionada à conformidade com os 

fatos, de modo que é nulo instrumento 

com elementos caracterizadores de 

relação de emprego”, pode ser de pouca 

eficácia prática ou mesmo inócua. 

 

 

Como bem explicou o ministro Fachin 

em seu voto vencido, a lei impugnada 

nem mesmo determina que a parceria 

apenas seria possível quando inexista a 

subordinação característica ao vínculo 

de emprego. Daí a clara criação de 

https://www.jota.info/autor/ana-frazao
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/o-stf-diante-do-principio-da-primazia-da-realidade-sobre-a-forma-25052022#respond
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/o-stf-diante-do-principio-da-primazia-da-realidade-sobre-a-forma-25052022#_ftn1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13352.htm
https://www.jota.info/tudo-sobre/edson-fachin
https://www.jota.info/tudo-sobre/edson-fachin
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


39 

 

incentivo para a burla da legislação 

trabalhista: 

 

“A lei ora contestada não requisita que 

o ato contratual reúna elementos 

próprios a determinar a autonomia e a 

ausência de subordinação jurídica do 

trabalhador, nem tampouco comina 

percentual da cotaparte que afaste a 

caracterização da relação de emprego 

ou exclua sua inferioridade econômica. 

Porque os dispositivos vergastados 

incidem sobre relações caracterizadas 

pela subordinação jurídica e 

econômica, com possibilidade de 

existência de vários dos critérios 

indicadores da presença da relação de 

emprego, a Lei 13.352/2016 nada mais 

faz que conferir, mediante instrumento 

formal de contratação, roupagem de 

autonomia ao trabalho subordinado, 

com exclusão dos direitos trabalhistas 

fundamentais incidentes da relação de 

emprego”. 

 

Consequentemente, é acertada a 

conclusão do ministro Edson Fachin, no 

sentido de que a lei esvazia “o conteúdo 

constante das normas pela Constituição 

da República consagradas de que 

decorrem a presunção e a prevalência 

em favor do vínculo empregatício” e que 

“entender de forma diversa é facilitar o 

mascaramento do vínculo de emprego, 

com ônus ao trabalhador de descortiná-

la, implicando clara ofensa à 

salvaguarda outorgada pela 

Constituição da República à relação de 

emprego”. 

 

As mesmas preocupações foram 

apontadas pela ministra Rosa 

Weber, que acompanhou o voto de 

Fachin, sob o fundamento de que a lei 

impugnada fomentava a fraude à 

legislação trabalhista. 

 

Não obstante, a lei foi considerada 

constitucional pela maioria do tribunal 

por uma série de fundamentos que, com 

a ressalva do devido respeito, são 

bastante problemáticos do ponto de 

vista da primazia da realidade sobre a 

forma, como procurarei demonstrar a 

seguir: 

 

Argumento 
da corrente 
majoritária 

Contraponto 

Modelos 
alternativos de 
trabalho têm 
surgido que 
não se 
subsumem à 
legislação 
trabalhista 

Exatamente por 
ser uma legislação 
voltada à primazia 
da realidade, a 
legislação 
trabalhista já conta 
com meios para 
identificar a 
subordinação 
mesmo em novos 
modelos de 
trabalho. Assim, a 
lei sob exame, 
longe de priorizar 
a realidade, acaba 
criando 
dificuldades ou 
mesmo 
impossibilitando o 
reconhecimento do 
vínculo 
trabalhista, mesmo 
quando estejam 
presentes os seus 
pressupostos 
materiais. 

As relações 
entre 
profissionais 
da beleza e os 
salões nem 
sempre são de 
natureza 
trabalhista 

Tal argumento não 
justifica a 
necessidade, a 
adequação e a 
razoabilidade de 
uma lei que 
aprioristicamente 
afasta o vínculo 
trabalhista, ainda 
mais diante da 
assimetria entre as 
partes. 

Eventuais 
fraudes e 
simulações 
podem ser 
contornadas 
pelo Judiciário 

Como bem 
apontaram os 
votos-vencidos, a 
lei cria incentivos 
para que a fraude 
seja a regra, razão 
pela qual é 
inadequado 
imaginar que 
todos esses 
problemas sejam 
resolvidos de 
forma ex post por 
um Judiciário 
lento e cada vez 
mais abarrotado 
de processos. 
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Os próprios 
trabalhadores 
preferem não 
ser 
empregados 

Além de serem 
discutíveis as 
evidências dessa 
afirmação, os 
trabalhadores nem 
sempre têm a 
exata dimensão 
das consequências 
jurídicas e 
econômicas desse 
tipo de escolha. 
Acresce que a 
legislação 
trabalhista tem um 
núcleo duro 
indisponível 
exatamente para 
evitar 
flexibilizações da 
proteção que 
considera mínima. 

A legislação 
teve por 
objetivo 
formalizar 
relações até 
então 
informais 

Se uma das razões 
da informalidade 
era o 
descumprimento 
maciço da 
legislação 
trabalhista pelos 
salões, não faz 
sentido que a lei 
queira chancelar e 
regularizar o 
ilícito. 

Trabalhadores 
parceiros 
teriam maior 
remuneração e 
até maior 
dignidade 

Além de não haver 
qualquer 
comprovação 
empírica de tal 
afirmação, ela se 
choca com 
fundamento do 
ministro Fux no 
sentido de que 
uma das 
finalidades do 
novo arranjo 
contratual é 
precisamente 
reduzir custos de 
transação para os 
salões, ou seja, 
pagar menos para 
o mesmo trabalho. 

Não é só o 
trabalho 
subordinado 
que é digno 

Pouco importa que 
existam outras 
formas de trabalho 
dignas; o que está 
em jogo é a 
prevalência do 
vínculo trabalhista 
quando presentes 
seus elementos 
constitutivos. 
Acresce que há 
várias evidências 
que associam esses 
novos arranjos de 
trabalho à 
precarização e à 
perda de direitos e 
segurança por 
parte dos 
trabalhadores. 

O vínculo 
empregatício 
tradicional, 
apesar de 
oferecer maior 
segurança ao 
trabalhador, 
não coincide 
com parte 
considerável 
das 
oportunidades 
de trabalho 
atualmente 
oferecidas 

Uma das razões da 
criação da 
legislação 
trabalhista foi o 
reconhecimento de 
que a proteção do 
trabalho não pode 
depender apenas 
da oferta de 
trabalho, até 
porque esta tende 
a priorizar apenas 
o aspecto do custo. 
Tal entendimento 
implica um 
retorno ao 
retrógrado 
pensamento 
dominante do 
século 19, 
sujeitando o 
trabalhador aos 
interesses 
exclusivos dos 
contratantes. 

A parceria 
geraria maior 
eficiência 

Argumentos 
genéricos de 
eficiência, sem 
maiores 
especificações, são 
sempre 
problemáticos. Por 
outro lado, as 
noções de 
eficiência mais 
tradicionais (como 
Kaldor-Hicks) são 
indiferentes a 
quem perde e a 
quem ganha, de 
forma que podem 
propiciar ganhos 
exclusivos para os 
salões em 
detrimento dos 
trabalhadores. 

A parceria 
diminui custos 
de transação 

A rigor, o custo do 
trabalho não é 
nem mesmo custo 
de transação, mas 
sim elemento 
estrutural do 
mecanismo de 
preços do mercado 
de trabalho. 
Entretanto, ainda 
que assim o fosse, 
a proteção do 
trabalho e o 
princípio da 
primazia da 
realidade não 
podem ser 
reduzidos apenas à 
dimensão 
econômica. 
Direitos são 
custos, mas não 
podem ser 
reduzidos a custos, 
argumento que, se 
levado ao extremo, 
poderia ser 
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utilizado para 
desconsiderar 
todos e quaisquer 
direitos, incluindo 
os constitucionais. 

A parceria 
estimula a 
criação de mais 
postos de 
trabalho e a 
manutenção 
dos já 
existentes 

Além da 
inexistência de 
lastro empírico 
nesse sentido, já 
que cada vez mais 
há relevantes 
evidências de que 
a proteção ao 
trabalho não é 
incompatível com 
o aumento da 
demanda por 
trabalho, esse tipo 
de argumento gera 
um perigoso 
impasse: de que 
adianta aumentos 
de trabalho sem as 
proteções 
constitucionais 
mínimas e 
mediante a burla 
do princípio da 
primazia da 
realidade? 

 

Sobre os argumentos econômicos, 

impressiona também como alguns votos 

se utilizam de fundamentos superficiais 

e questionáveis como se fossem óbvios e 

incontroversos, tais como os de que a 

proteção do trabalhador – no caso, o 

reconhecimento do vínculo de emprego 

– teria como consequências o 

desincentivo ao empreendedorismo no 

setor e o aumento do desemprego 

perante os profissionais de 

embelezamento. 

 

Como já tive a oportunidade de 

demonstrar em diversas colunas[2], essa 

compreensão simplista dos mercados de 

trabalho é hoje questionada por diversas 

evidências empíricas em sentido 

contrário, inclusive as que decorrem de 

estudos no sentido de que o aumento do 

salário mínimo não apenas não reduz a 

oferta de emprego, como apresenta 

importante efeito multiplicador, 

aumentando a demanda e estimulando o 

crescimento econômico. 

 

Assim, tudo leva a crer que, com base em 

argumentos pouco robustos, inclusive 

do ponto de vista econômico, o STF 

acabou negligenciando o princípio da 

primazia sobre a realidade em hipótese 

que certamente exigiria uma maior 

atenção por parte do tribunal. 

 
[1] ADI 5625, Relator(a): EDSON 

FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: 

NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/10/2021, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28-

03-2022  PUBLIC 29-03-2022) 

 
[2] FRAZÃO, Ana. Jota. Diálogo entre 

Direito e Economia. Efeitos do aumento 

do salário mínimo e a necessidade de se 

evitar conclusões apressadas; FRAZÃO, 

Ana. Jota. Desregulação do mercado de 

trabalho e suas consequências. Série. 

 

ANA FRAZÃO – Sócia de Ana Frazão 

Advogados. Professora de Direito Civil e 

Comercial da UnB. Ex-conselheira do 

Cade. 

 

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

analise/colunas/constituicao-empresa-

e-mercado/o-stf-diante-do-principio-

da-primazia-da-realidade-sobre-a-

forma-25052022  
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Brasil 

De olho na inflação, governo 
corta tarifa de produtos 
importados 
 
Medida está prevista para durar até o 
fim de 2023 e inclui carne, feijão, arroz 
e material de construção 
 
Por Estevão Taiar e Lu Aiko Otta — De 
Brasília 
24/05/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Secretário Lucas Ferraz: governo federal 

trabalha para tornar permanente o corte 

da tarifa de importação — Foto: Edu 

Andrade/Ascom/ME 

 

Pressionado pela inflação, o governo 

federal anunciou ontem o segundo corte, 

em pouco mais de seis meses, de 10% da 

tarifa de importação sobre produtos 

importados. Embora a medida também 

faça parte de uma agenda mais ampla, 

de abertura comercial, o Ministério da 

Economia reconheceu que o corte foi 

realizado em caráter de urgência por 

causa da inflação elevada. A estimativa 

da pasta é que a medida diminua o nível 

de preços da economia em 0,5 ponto 

percentual, podendo chegar a até um 

ponto percentual no caso de alguns 

produtos. 

 

A inflação acelerada é um dos temas de 

desgaste do governo do presidente Jair 

Bolsonaro (PL), que tentará um segundo 

mandato este ano. O anúncio da redução 

das alíquotas foi feito a pouco mais de 

quatro meses das eleições. 

 

“Estamos falando de uma medida de 

urgência, em função dos elevados preços 

internacionais que têm contaminado a 

economia doméstica”, afirmou o 

secretário de Comércio Exterior, Lucas 

Ferraz, a jornalistas. A decisão foi 

tomada de maneira unânime em reunião 

extraordinária do Comitê-Executivo de 

Gestão da Câmara de Comércio Exterior 

(Gecex). 

 

Segundo o Ministério da Economia, o 

cenário externo, que já vinha em 

processo de deterioração, se agravou 

ainda mais com a guerra na Ucrânia. 

“Trata-se de uma medida que tem o fim 

precípuo de reduzir a dinâmica 

inflacionária, sobretudo para alimentos 

e o consumo da população mais pobre”, 

disse Ferraz. 

 

O corte deve ser publicado hoje no 

“Diário Oficial da União”, entrando em 

vigor em 1º de junho e com duração até 

o fim de 2023. Na prática, o governo 

federal reduziu em 10% a alíquota de 

87% dos produtos (mais de 6 mil 

mercadorias) sobre os quais incide a 

Tarifa Externa Comum (TEC) - uma taxa 

unificada entre os países do Mercosul e 

cobrada sobre a importação de produtos 

de fora do bloco. A diminuição da 

alíquota foi realizada de maneira 

unilateral pelo Brasil, e por isso é 

temporária, já que as regras do Mercosul 
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estabelecem que um corte permanente 

precisa ser consensual. 

 

Segundo o ministério, entre os produtos 

que terão os seus preços barateados, 

estão carne, feijão, massas, biscoitos, 

arroz e material de construção. Já 

produtos dos setores têxtil, lácteo, parte 

do automotivo e de calçados e 

brinquedos ficaram fora da redução. 

 

“Naturalmente, o repasse para o preço 

doméstico é imediato”, afirmou Ferraz. 

“No momento em que há redução da 

tarifa de importação, o produto 

importado se torna mais competitivo e, 

evidentemente, o consumidor doméstico 

comprará [o produto] de origem mais 

barata.” 

 

Já a renúncia tributária será de R$ 3,7 

bilhões. Nesse caso, em função de o 

imposto ser regulatório, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) não exige 

que o corte seja compensado por outra 

receita. 

 

No fim do ano passado, o governo 

federal já tinha diminuído em 10% a TEC 

sobre os mesmos produtos impactados 

pela decisão de ontem. Essas 

mercadorias terão, portanto, as 

alíquotas de importação reduzidas em 

20% até o fim de 2023. 

 

Embora os cortes sejam temporários, o 

governo federal trabalha para torná-los 

permanentes. 

 

“A nossa ideia é prosseguir nas 

negociações com os sócios do Mercosul e 

consolidar essa redução entre os sócios”, 

afirmou Ferraz. “Estamos tomando 

essas medidas de forma unilateral, mas 

conversando e dialogando com os 

sócios, esperando a compreensão deles.” 

 

O maior entrave neste momento é o 

Uruguai, com quem o governo brasileiro 

“tem conversado bastante”, segundo o 

secretário de Comércio Exterior. “As 

negociações têm avançado a contento. A 

nossa expectativa é que ainda neste ano 

conseguiremos tornar essa redução de 

20% um movimento de todo o 

Mercosul”, disse. 

 

No caso de o corte de 20% se tornar 

permanente, o Ministério da Economia 

calcula que a medida terá impacto 

acumulado até 2040 de R$ 533 bilhões 

sobre o Produto Interno Bruto (PIB), R$ 

376 bilhões em investimentos, R$ 758 

bilhões sobre as importações, R$ 676 

bilhões sobre as exportações e R$ 1,434 

trilhão sobre a corrente de comércio 

exterior (soma de importações e 

exportações). 

  
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/24/de-olho-na-inflacao-
governo-corta-tarifa-de-produtos-
importados.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Banco central da Indonésia 
mantém taxa referencial de 
juros inalterada 
 
Autoridade monetária apontou avanço 
da inflação e manteve expectativa de 
crescimento 
 
Por Olívia Bulla, Valor, com Dow 
Jones — São Paulo 
24/05/2022 08h45  Atualizado há 2 
horas 

 
O banco central da Indonésia 

manteve a taxa referencial de juros 

inalterada nesta terça-feira, de modo a 

apoiar o crescimento econômico em 

meio a ventos contrários em andamento. 

A taxa de recompra reversa de sete dias 

permaneceu em 3,50%. A autoridade 

monetária também manteve as taxas de 

depósitos e da facilidade de concessão de 

empréstimo em 2,75% e 4,25%, 

respectivamente. 

 

Segundo o presidente do BC local, Perry 

Warjiyo, o comércio internacional 

permaneceu forte no primeiro trimestre 

deste ano, apoiado pelo aumento 

robusto das exportações e pelo 

fortalecimento da demanda doméstica. 

Ao mesmo tempo, a inflação ao 

consumidor aumentou em abril, a uma 

taxa anual de 3,47%, ficando dentro do 

intervalo da meta de 2% a 4% perseguida 

pelo BC indonésio para 2022. 

 

Além disso, a autoridade monetária 

manteve a expectativa de crescimento 

econômico da Indonésia entre 4,5% e 

5,3% neste ano. A maior economia do 

Sudeste Asiático cresceu 5,01% nos três 

primeiros meses de 2022, em base 

anual, ajudada pelo comércio exterior. 

Em 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) 

da Indonésia cresceu 3,69% em 2021, 

recuperando-se da queda de 2,07% em 

2020. 

 

Para o economista sênior para Ásia da 

Capital Economics, Gareth Leather, o 

BC da Indonésia adotou um tom suave 

(“dovish”) ao anunciar a decisão de 

manter as taxas de juros inalteradas, 

sugerindo que qualquer eventual ciclo 

de aperto monetário dificilmente será 

agressivo. Segundo ele, uma das 

principais preocupações da autoridade 

monetária da Indonésia é com o valor da 

rupia, que se enfraqueceu em relação ao 

dólar nas últimas semanas. 

 

 
— Foto: Mohamad Trilaksono/Pixabay 

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

ia/2022/05/24/banco-central-da-

indonesia-mantem-taxa-referencial-de-

juros-inalterada.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Lucro cresce no trimestre 
com melhora na economia 
 
Aumento de vendas veio acompanhado 
de custos mais altos 
 
Por Ana Luiza de Carvalho e Felipe 
Laurence — De São Paulo 
24/05/2022 05h02  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Sequeira, do BTG: Segundo trimestre 

com desempenho razoável, mas pressão 

de custos deve ficar mais evidente — 

Foto: Divulgação 

 

Já se sabia que os custos em alta iriam 

bater nos balanços, mas a atividade 

econômica mais forte do que o previsto 

ajudou as empresas a fecharem a 

temporada do primeiro trimestre com 

alguma folga. 

 

Levantamento feito pelo Valor 

Data com 389 companhias de capital 

aberto mostra que a receita de vendas 

consolidada dessa amostra cresceu 21%, 

a R$ 714,2 bilhões. Os custos avançaram 

com força, cerca de 22%, mas ainda 

assim as empresas conseguiram 

aumentar o lucro operacional em 15%, 

para R$ 102,8 bilhões (ver tabela 

abaixo). 

A lista inclui 389 empresas não 

financeiras, sem Petrobras e Vale, que, 

pelo tamanho, acabam distorcendo os 

dados. 

 

O lucro líquido cresce 116% no período, 

impulsionado pelo efeito contábil da 

redução das despesas financeiras por 

causa da valorização do real nos três 

primeiros meses do ano. 

 

 
A temporada foi “razoavelmente boa”, 

diz Carlos Eduardo Sequeira, diretor de 

pesquisa do BTG Pactual. A receita das 

empresas acompanhadas pelo banco 

superou em 3,1% as estimativas e o 

Ebitda veio 2,9% acima, mas o lucro 

ficou 10,6% abaixo do esperado. O 

levantamento também exclui Petrobras 

e Vale. 

 

O lucro abaixo do esperado, explica 

Sequeira, foi causado pelas exportadoras 

de commodities, que sofreram perdas 

financeiras com a valorização de 14,6% 

do real ante o dólar nos três primeiros 

meses de 2021. “Essas empresas 

acabaram segurando o desempenho 

consolidado.” 

 

“Foi uma temporada muito pressionada 

nos custos, como já esperado”, diz 

Gabriela Joubert, estrategista-chefe do 

Inter. A inflação e o poder de consumo 

limitado reduziu receitas por causa da 

dificuldade de repasse de preços. “O 



5 

 

consumidor chegou no limite em que 

consegue absorver os aumentos e agora 

as empresas sentem impacto maior nas 

margens”, diz. 

 

Para o estrategista-chefe do Bank of 

America para América Latina, David 

Beker, os números das companhias 

brasileiras no primeiro trimestre 

indicam desaceleração em relação às 

expectativas de mercado. A relação entre 

os resultados reportados e as estimativas 

foi de 1,4 vez, o menor indicador desde o 

primeiro trimestre de 2021. O resultado, 

porém, não representa necessariamente 

uma piora dos balanços das 

companhias. 

 

“As pessoas vão ajustando suas 

estimativas na medida que as projeções 

de crescimento vão sendo revisadas para 

cima”, diz. 

 

As empresas ligadas ao mercado 

doméstico foram beneficiadas pela 

melhora na atividade, especialmente as 

que atuam mais diretamente com as 

classes de maior poder aquisitivo, o que 

facilitou o repasse de custos. 

 

A Guararapes, controladora da varejista 

Riachuelo, disse que conseguiu repassar 

o aumento dos custos para as coleções, o 

que foi bem aceito pelo público e ajudou 

a melhorar a margem. “Em abril, as 

margens de estoque e venda estão 

dentro do plano desenhado para 2022, 

que é de entregar uma margem bruta 

melhor do que a de 2019”, disse o diretor 

financeiro, Tulio de Queiroz, em 

teleconferência com analistas. 

 

O aumento da inadimplência, no 

entanto, é uma preocupação, e a rede 

varejista disse ter intensificado a 

cobrança, especialmente nos prazos até 

60 dias, e que está “mais cautelosa na 

concessão de crédito.” 

Empresas de shoppings centers também 

sentiram a recuperação do pós-

pandemia, com o maior tráfego nos 

centros comerciais, o que aumentou o 

faturamento. Operadoras de shoppings 

de alta renda, como Multiplan e 

Iguatemi, tiveram uma recuperação 

mais robusta do que BR Malls ou 

Aliansce Sonae, diz Joubert. 

 

Segundo a Abrasce, a associação do 

setor, as vendas em shoppings no Dia 

das Mães cresceram 28,6% em todo o 

país, superando as estimativas. 

 

Beker, do Bank of America, lembra que, 

embora o desemprego venha 

apresentando tendência de 

desaceleração nos últimos meses, o 

impacto da inflação sobre as camadas 

mais pobres da população está freando 

resultados de companhias como a Lojas 

Quero-Quero. 

 

“O consumidor de baixa renda perdeu 

poder de compra, é o principal fator. O 

governo anunciou algumas medidas de 

estímulo, mas os resultados das 

empresas refletem essa perda”, diz. 

 

Na teleconferência de resultados, o 

diretor financeiro da varejista C&A, 

Milton Lucato Filho, disse que “a 

inflação vem ofuscando a recuperação 

de vendas”. 

 

A Petz, varejista de produtos para 

animais de estimação, não escapou dos 

efeitos da inflação. Segundo a diretora 

financeira, Aline Ferreira Penna Peli, o 

grupo tem trabalhado para mitigar esses 

efeitos com ganhos de eficiência, 

negociação com fornecedores - fretes e 

aluguéis, por exemplo - ou repasse de 

preço ao consumidor final. 

 

O efeito da valorização do real sobre os 

resultados financeiros também foi uma 
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característica dessa safra de balanços. 

Companhias que têm dívida em dólar, 

como Braskem, Suzano e as aéreas Gol e 

Azul, sentiram um alívio nas contas. As 

despesas financeiras líquidas caíram 

89% em um ano, segundo os números 

do Valor Data. 

 

Empresas que se utilizam de 

instrumentos de proteção contra a 

volatilidade, as chamadas operações de 

“hedging”, também tiveram ganhos 

financeiros, quando vinculadas ao dólar. 

Mas houve perdas também, como no 

caso da Vibra Energia (ex-BR 

Distribuidora), que teve que encerrar 

instrumentos de proteção a oscilações 

do preço dos combustíveis por causa do 

descompasso com os reajustes no 

mercado interno. O impacto estimado 

foi de R$ 258 milhões no Ebitda do 

segundo trimestre. 

 

Para o segundo trimestre, a expectativa 

dos analistas é a continuidade da 

tendência vista nos primeiros meses do 

ano, com receitas ainda em crescimento, 

mas pressão nos custos e nos lucros - 

compensada em parte pela atividade 

econômica em relativa recuperação. 

 

“Acredito que no segundo trimestre 

vamos ter um desempenho razoável de 

receita, com a economia um pouco 

melhor que o esperado, mas a pressão de 

custos deve ficar mais evidente, com 

redução da rentabilidade”, diz Sequeira, 

do BTG. “No terceiro trimestre, devemos 

ver um pouco mais desaceleração.” 

 

“Esperamos que a inflação esteja perto 

do pico”, diz Joubert, do Inter. “Se 

houver uma inflexão no segundo 

semestre, essa diferença vai para o bolso 

do consumidor”, completa. 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/24/lucro-cresce-no-

trimestre-com-melhora-na-
economia.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Petrobras recebe ofício do 
MME pedindo destituição de 
José Mauro Ferreira Coelho 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
24/05/2022 08h02  Atualizado há 3 
horas 

 
A Petrobras informou ao mercado que 

recebeu o ofício enviado pelo Ministério 

de Minas e Energia (MME) solicitando 

providências a fim de convocar 

assembleia geral extraordinária, 

com o objetivo de promover a 

destituição e eleição de membro do 

conselho de administração. 

 

O ofício, diz a empresa, pede 

a indicação de Caio Mario Paes de 

Andrade, em substituição a José 

Mauro Ferreira Coelho, e solicita, 

posteriormente, para que Paes de 

Andrade seja avaliado pelo colegiado 

para o cargo de presidente. 

 

A companhia relembra que, como 

Coelho foi eleito pelo sistema do voto 

múltiplo na assembleia realizada no 

último dia 13 de abril, caso sua 

destituição seja aprovada, implicará a 

saída dos demais membros do conselho 

eleitos pelo mesmo processo, devendo a 

Petrobras realizar nova eleição para 

esses cargos. 

 

 
Jose Mauro Coelho — Foto: MME 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/24/petrobras-recebe-
oficio-do-mme-pedindo-destituicao-de-
jose-mauro-ferreira-coelho.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/05/24/conselho-deve-convocar-assembleia-para-nova-eleicao.ghtml
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/24/petrobras-recebe-oficio-do-mme-pedindo-destituicao-de-jose-mauro-ferreira-coelho.ghtml
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Legislação 

TST suspende milhares de 
ações em fase de cobrança 
 
Decisão vale até que STF julgue 
discussão sobre grupo econômico 
 
Por Beatriz Olivon e Adriana Aguiar — 
De Brasília e São Paulo 
24/05/2022 05h04  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Juliana Bracks: ficará praticamente 

impossível executar uma decisão caso 

prevaleça o entendimento de Gilmar 

Mendes — Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

A Justiça do Trabalho suspendeu t

odos os processos que discutem, 

na fase de execução (cobrança), 

a inclusão de sócio ou empresa que 

supostamente pertenceria ao 

mesmo grupo 

econômico do empregador condena

do. A decisão é da vice-presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), ministra Dora Maria da 

Costa, e vale até que o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal (STF) defina 

a questão. 

 

Em geral, são ações nas quais a empresa 

principal foi condenada e não foram 

encontrados dinheiro ou bens para 

satisfazer a 

dívida. Atualmente, 49% dos processo

s julgados pela Justiça do Trabalho não 

são finalizados por falta de pagamento. 

A taxa de congestionamento consta 

do relatório Justiça em 

Números 2021, divulgado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 

A suspensão atinge cerca de 60 

mil ações em todo o país, que estão em 

fase de cobrança e trazem o termo 

“grupo econômico”, segundo 

levantamento realizado pela plataforma 

de jurimetria Data Lawyer. Os 

processos somam R$ 8 bilhões. Hoje, 

tramitam um total de 900 mil ações em 

fase de execução, que envolvem R$ 78 

bilhões. 

 

Desde 2003, com o cancelamento da 

Súmula nº 205 do TST, os juízes 

trabalhistas costumam aceitar a inclusão 

de empresas que participariam do 

mesmo grupo econômico na fase de 

execução. A discussão, porém, voltou à 

tona com decisão do ministro Gilmar 

Mendes, do STF, proferida em setembro. 

Ele cassou acórdão do TST que 

pretendia responsabilizar uma empresa, 

incluída na fase de execução, pelo 

pagamento de verbas trabalhistas. 

 

Mendes entendeu que uma empresa só 

deve responder por uma dívida se estiver 

listada como parte desde o início do 

processo - como estabelecia a súmula. O 

posicionamento do ministro tem como 

base o parágrafo 5º do artigo 513 do 

Código de Processo Civil (CPC). 

 

Para advogados de empresas, a prática 

violaria o direito de defesa de partes que 

não participaram da discussão desde o 

início do processo. Já advogados de 

trabalhadores alegam que a previsão do 

CPC dificulta a execução, porque nem 

sempre é possível no início da ação 
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indicar todas as empresas que poderiam 

ser responsabilizadas. 

 

Com a discussão no STF, a ministra Dora 

Maria da Costa decidiu suspender todos 

os processos da Justiça do Trabalho, ao 

analisar um caso que envolve a 

concessionária Rodovias das Colinas. Na 

ação, a concessionária alega que não 

seria possível o reconhecimento do 

grupo econômico pela mera existência 

de sócio comum e relação de 

coordenação. 

 

A ministra afirma, na decisão, que a 

conclusão sobre a possibilidade de 

inclusão de empresa integrante do grupo 

econômico no polo passivo, em fase de 

execução, está de acordo com a 

jurisprudência do TST. Mas cita alguns 

exemplos divergentes para apontar o 

“caráter extremamente controvertido da 

matéria” e sua relevância, o que 

justificaria o enfrentamento da questão 

constitucional, diante dos inúmeros 

casos que envolvem a mesma discussão. 

 

Em dezembro, o assunto começou a ser 

julgado no Plenário Virtual do STF, mas 

foi suspenso por pedido de vista do 

ministro Gilmar Mendes. Dois ministros 

votaram, indicando que haveria questão 

processual que impediria a análise. 

 

Para a relatora, ministra Rosa Weber, 

não existe controvérsia sobre o assunto, 

apenas jurisprudência consolidada no 

TST contrária ao pedido da parte. Ainda 

segundo ela, a ação proposta - arguição 

de descumprimento de preceito 

fundamental - não seria adequada para 

a revisão de entendimentos 

jurisprudenciais de tribunais superiores. 

O voto foi seguido por Alexandre de 

Moraes (ADPF 488). 

 

O tema ainda pode voltar a ser discutido 

no Supremo, mas em outro processo 

(ADPF 951), que ainda não foi iniciado. 

Nas turmas do STF, existem decisões 

divergentes sobre o assunto. 

 

De acordo com o professor de direito 

trabalhista Ricardo Calcini, a decisão 

traz uma reviravolta na jurisprudência 

até então sedimentada na Justiça do 

Trabalho, após o cancelamento da 

Súmula 205 do TST. “É necessário que o 

Supremo dê um ponto final”, afirma. 

 

A decisão de suspender essas ações 

prejudica milhares de reclamantes, na 

opinião de Camilo Onoda Caldas, 

advogado trabalhista e sócio do 

escritório Gomes, Almeida e Caldas 

Advocacia. Já Alberto Nemer, do 

escritório Da Luz, Rizk & Nemer, 

considera acertada a determinação do 

TST. “Nessa fase, a empresa incluída não 

consegue mais discutir o mérito nem, 

com profundidade, se ela realmente faz 

parte daquele grupo. Só consegue 

discutir correção de valores e forma de 

pagamento”, diz. 

 

Para Nemer, a Justiça do Trabalho teria 

que respeitar o texto frio da legislação 

para caracterizar grupo econômico. A 

reforma trabalhista (Lei nº 13.467, de 

2017) trata do assunto. No parágrafo 3º 

do artigo 2º, por exemplo, afirma que 

não caracteriza grupo econômico “a 

mera identidade de sócios, sendo 

necessárias, para a configuração do 

grupo, a demonstração do interesse 

integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das 

empresas dele integrantes”. 

 

A advogada Juliana Bracks, contudo, 

pondera que, apesar de ser difícil para as 

empresas se defenderem na fase de 

execução, para os trabalhadores “ficará 

praticamente impossível executar” caso 

prevaleça o entendimento de Gilmar 

Mendes. “Incluir todas as empresas que 



10 

 

possivelmente fariam parte de um grupo 

econômico desde o início do processo é 

muito difícil. Até porque existem 

empresas que criam outras depois para 

fugir das execuções”, diz. 

 

A advogada lembra que havia muita 

dificuldade para citar todas as empresas 

do grupo econômico desde o início, 

enquanto vigorava a súmula do TST. 

“Cada empresa com um advogado, cada 

um levando três testemunhas, cada um 

com preposto. Atuei em processo que 

tinha que esvaziar a sala de audiência 

porque não cabia todo mundo dentro.” 

 

O TST, acrescenta, cancelou a súmula 

por entender que não fazia sentido. 

Porém, a questão foi reaberta pelo 

ministro Gilmar Mendes. “Mas o 

processo do trabalho tem suas 

peculiaridades”, afirma. “Agora, o STF 

tem que pacificar essa questão.” 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/05/24/tst-suspende-
milhares-de-acoes-em-fase-de-
cobranca.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Com mudanças na Petrobras e 
no Ministério de Minas e 
Energia, Guedes passa a 
'comandar' setor energético 
 
Ministro da Economia retoma 
influência na área ao indicar auxiliares 
para a estatal e o MME e indica 
disposição de ajudar Bolsonaro a 
amenizar o impacto da alta dos 
combustíveis em sua popularidade 
 
Por Eliane Oliveira e Alexandre 
Rodrigues — Brasília 
23/05/2022 22h32  Atualizado há 4 
horas 

 

 
Ministro da Economia, Paulo Guedes — 

Foto: Cristiano Mariz/Infoglobo 

 

A escolha de Caio Paes Andrade para 

assumir o comando da Petrobras no 

lugar de José Mauro 

Coelho consolida a influência do 

ministro da Economia, Paulo Guedes, 

sobre a área de energia do governo. O 

ministro foi além de recuperar a 

indicação do comando da estatal, que 

havia perdido no ano passado quando o 

presidente Jair Bolsonaro resolveu 

demitir Roberto Castello Branco, 

escolhido por Guedes para comandar a 

estatal no início do governo, em janeiro 

de 2019. Ele soma a escolha de Andrade, 

atualmente seu secretário de 

Desburocratização, à indicação recente 

de outro ex-auxiliar para o Ministério 

de Minas e Energia: Adolfo 

Sachsida. 

 

Essa posição reforça planos que Guedes 

tem para a celeuma dos preços dos 

combustíveis, que tanto aflige Bolsonaro 

em seu projeto de reeleição a poucos 

meses do pleito. 

 

Ele quer que a Petrobras adote 

intervalos mais longos, de cem 

dias ou mais, entre um reajuste de 

combustível e outro para amenizar o 

impacto da volatilidade da cotação 

internacional do petróleo no bolso dos 

motoristas, conforme informou 

a colunista do GLOBO Malu 

Gaspar. 

 

Em 2021, Bolsonaro escolheu o general 

da reserva Joaquim Silva e Luna, então 

presidente de Itaipu, para substituir 

Castello Branco à revelia de Guedes. 

Com a queda de Silva e Luna pelo 

mesmo motivo de Castello Branco - a 

manutenção da paridade dos preços dos 

combustíveis com a cotação 

internacional do petróleo -, Coelho foi 

escolhido por Bento Albuquerque, 

então ministro de Minas e Energia 

que foi demitido há duas semanas, 

deixando o presidente da Petrobras sem 

sustentação no cargo. 

 

Paulo Guedes, agora passa a ter uma 

força única na área energética do 

governo com indicação de Caio Andrade 

à cúpula da Petrobras. Ele já 

havia conseguido emplacar 

Sachsida, que foi seu assessor 

especial e um de seus secretários, 

para o Ministério de Minas e 

Energia, no lugar de Albuquerque. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/petrobras-jose-mauro-ferreira-coelho-eleito-novo-presidente-da-estatal-saiba-quem-o-escolhido-25465430
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/petrobras-jose-mauro-ferreira-coelho-eleito-novo-presidente-da-estatal-saiba-quem-o-escolhido-25465430
https://oglobo.globo.com/economia/conselho-da-petrobras-convoca-assembleia-para-substituir-presidente-confira-bastidores-da-reuniao-tensa-24895097
https://oglobo.globo.com/economia/conselho-da-petrobras-convoca-assembleia-para-substituir-presidente-confira-bastidores-da-reuniao-tensa-24895097
https://oglobo.globo.com/economia/quem-adolfo-sachsida-novo-ministro-de-minas-energia-que-promete-privatizar-petrobras-25506252
https://oglobo.globo.com/economia/quem-adolfo-sachsida-novo-ministro-de-minas-energia-que-promete-privatizar-petrobras-25506252
https://oglobo.globo.com/economia/quem-adolfo-sachsida-novo-ministro-de-minas-energia-que-promete-privatizar-petrobras-25506252
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/paulo-guedes-quer-que-petrobras-aumente-intervalo-entre-os-reajustes-dos-combustiveis.html
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/paulo-guedes-quer-que-petrobras-aumente-intervalo-entre-os-reajustes-dos-combustiveis.html
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/paulo-guedes-quer-que-petrobras-aumente-intervalo-entre-os-reajustes-dos-combustiveis.html
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/
https://oglobo.globo.com/economia/apos-criticar-politica-de-precos-da-petrobras-bolsonaro-troca-comando-da-pasta-de-minas-energia-1-25506241
https://oglobo.globo.com/economia/apos-criticar-politica-de-precos-da-petrobras-bolsonaro-troca-comando-da-pasta-de-minas-energia-1-25506241
https://oglobo.globo.com/economia/apos-criticar-politica-de-precos-da-petrobras-bolsonaro-troca-comando-da-pasta-de-minas-energia-1-25506241
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/sachsida-no-ministerio-de-minas-e-energia-reforca-poder-de-guedes.html
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/sachsida-no-ministerio-de-minas-e-energia-reforca-poder-de-guedes.html
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/sachsida-no-ministerio-de-minas-e-energia-reforca-poder-de-guedes.html
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/sachsida-no-ministerio-de-minas-e-energia-reforca-poder-de-guedes.html
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Disposição para avançar logo 
sobre a Petrobras 
 
Os sinais emitidos por Sachsida, desde 

que assumiu, é de que ele pretende 

trabalhar em parceria com o 

ministro da Economia e com aval 

de Bolsonaro para mexer na 

Petrobras. Seu primeiro ato foi entregar 

a Guedes um pedido de estudos para a 

privatização da estatal e da Pré-Sal 

Petróleo (PPSA), um dos principais 

capítulos da cartilha liberal que o 

ministro da economia teve dificuldades 

de concretizar ao longo do atual 

governo. 

 

Guedes sempre tentou, sem sucesso, 

emplacar Caio Paes Andrade na 

Petrobras. Com a substituição de 

Albuquerque por Sachsida na pasta de 

Minas e Energia, foi uma questão de 

tempo para ele convencer Bolsonaro a 

fazer a troca. 

 

O fato de ter conseguido isso do 

presidente tão rapidamente, mesmo 

com Coelho há pouco mais de um mês no 

cargo, evidencia a disposição de 

Bolsonaro de pagar qualquer preço 

necessário para deter a escalada dos 

preços dos combustíveis, que refletem 

preços internacionais segundo a política 

de preços vigente na estatal. 

 

Os reajustes nos postos alimentam a 

inflação e prejudicam a popularidade de 

Bolsonaro no ano eleitoral, inclusive 

entre categorias de sua base, como a dos 

caminhoneiros. O comando político do 

Planalto, que articula outras saídas no 

Legislativo como mudanças na 

legislação sobre a cobrança de ICMS 

sobre combustíveis e energia nos 

estados, parece disposto a agir logo. 

 

Ainda que isso custe o atropelo de regras 

de governança da Petrobras, reforçadas 

após a Lava-Jato, e a perda de valor de 

mercado dos papéis na Bolsa. 

 

Guedes acena com saída eleitoral 
para os combustíveis 
 
Guedes parece não se importar com esse 

preço a ser pago pela Petrobras e não 

esconde sua disposição para ajudar na 

reeleição do presidente. 

Recentemente, afirmou que ficaria 

no governo se Bolsonaro for 

reconduzido. Sua proposta de criar 

intervalos de cem dias para reajustes dos 

combustíveis tem uma matemática que 

pode casar bem com o tempo da eleição. 

 

Se efetivar a troca do comando da 

Petrobras até o fim de junho e aprovar 

uma nova política de preços até o início 

de agosto, pode ficar até o segundo turno 

da eleição, no fim de outubro, sem dar 

más notícias aos motoristas sobre 

mudanças nas tabelas dos postos de 

gasolina. 

 

Segundo um interlocutor próximo a 

Guedes, Caio Paes de Andrade será um 

braço importante de Sachsida no 

encaminhamento do processo de 

privatização da Petrobras, ainda mais 

em um momento de turbulência no 

mercado mundial de combustíveis, 

ainda que essa ideia tenha sido lançada 

mais como uma distração, já que não há 

tempo hábil para vender a estatal neste 

ano. 

 

O futuro presidente da estatal, ao lado de 

Sachsida, é tido como uma pessoa 

competente, que ganhou prestígio com a 

implementação do GOV.BR, 

considerado "uma revolução digital" e 

estaria muito mais disposto a colaborar 

com os interesses de Bolsonaro do que 

José Mauro Coelho e seu padrinho, o ex-

ministro Bento Albuquerque. Resta 

saber como passarão pela governança 

corporativa da Petrobras. 

https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-nao-descarta-nova-troca-de-presidente-na-petrobras-pergunta-pro-sachsida-25510371
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-nao-descarta-nova-troca-de-presidente-na-petrobras-pergunta-pro-sachsida-25510371
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-nao-descarta-nova-troca-de-presidente-na-petrobras-pergunta-pro-sachsida-25510371
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-nao-descarta-nova-troca-de-presidente-na-petrobras-pergunta-pro-sachsida-25510371
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/apos-chamar-reeleicao-de-tragedia-guedes-diz-que-fica-em-eventual-novo-governo-de-bolsonaro.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/apos-chamar-reeleicao-de-tragedia-guedes-diz-que-fica-em-eventual-novo-governo-de-bolsonaro.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/apos-chamar-reeleicao-de-tragedia-guedes-diz-que-fica-em-eventual-novo-governo-de-bolsonaro.ghtml


13 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/05/com-mudancas-na-
petrobras-e-do-ministerio-de-minas-e-
energia-paulo-guedes-passa-a-
comandar-setor-energetico.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/com-mudancas-na-petrobras-e-do-ministerio-de-minas-e-energia-paulo-guedes-passa-a-comandar-setor-energetico.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/com-mudancas-na-petrobras-e-do-ministerio-de-minas-e-energia-paulo-guedes-passa-a-comandar-setor-energetico.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/com-mudancas-na-petrobras-e-do-ministerio-de-minas-e-energia-paulo-guedes-passa-a-comandar-setor-energetico.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/com-mudancas-na-petrobras-e-do-ministerio-de-minas-e-energia-paulo-guedes-passa-a-comandar-setor-energetico.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/com-mudancas-na-petrobras-e-do-ministerio-de-minas-e-energia-paulo-guedes-passa-a-comandar-setor-energetico.ghtml
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Economia 

Gasolina, diesel e gás: entenda 
a pressão nos preços e o risco 
de escassez para o futuro 
presidente da Petrobras 
 
Sem experiência prévia, Paes de 
Andrade vai assumir estatal em meio à 
maior crise global do setor dos últimos 
anos 
 
Por Bruno Rosa, Geralda Doca — RIO, 
BRASÍLIA E HOUSTON 
24/05/2022 11h45  Atualizado há 18 
minutos 

 

 
Caio Paes de Andrade, indicado para a 

presidência da Petrobras — Foto: 

Divulgação 

 

O futuro presidente da Petrobras, Caio 

Mário Paes de Andrade, vai assumir a 

empresa em meio a uma das maiores 

crise globais do setor de petróleo dos 

últimos anos. 

 

A cotação da matéria-prima está no seu 

maior patamar em 14 anos, após a 

guerra na Ucrânia e as sanções impostas 

à Rússia terem provocado um profundo 

rearranjo neste setor. 

 

Há cada vez mais disputa por GNL (gás 

liquefeito, substituto ao gás natural cuja 

dependência da Rússia os países 

europeus tentam reduzir) e diesel no 

mercado global. 

 

Vários países do mundo têm adotado 

reduções de impostos ou oferecido 

subsídios aos consumidores para aliviar 

o impacto nos preços dos combustíveis. 

 

Sem experiência prévia no setor de 

petróleo – o que inclusive fere a Lei das 

Estatais e pode ser um impeditivo para 

ele assumir o cargo – Paes de Andrade se 

apresenta no seu currículo no LinkedIn 

como um especialista em fusões e 

aquisições, mercado imobiliário e 

transformação digital. 

 

Sob seu comando, a Petrobras terá que 

lidar com desafios inéditos para os 

preços de gasolina, gás e diesel. Confira 

abaixo o cenário para os preços desses 

insumos: 

 

Gasolina 
 
A diferença entre os preços praticados 

no mercado interno e as cotações 

internacionais se acentuou nas últimas 

duas semanas e já chega a 15%, segundo 

cálculos internos da Petrobras, que 

calcula uma média dessas variações. Ou 

seja, um novo reajuste deveria ser 

iminente. 

 

Segundo dados da Abicom, que reúne as 

importadoras de combustíveis, nas duas 

últimas semanas a defasagem da 

gasolina chegou a quase 20% no Brasil. 

Nesta segunda-feira, a diferença aqui era 

de 8% por litro. 

 

A última vez que a Petrobras reajustou a 

gasolina foi no dia 11 de março, quando 

o preço das refinarias passou de R$ 3,25 

para R$ 3,86. Nas bombas, os preços 

vêm se mantendo em patamar recorde 

com o valor médio por litro a R$ 7,27. 

 

Diesel 
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Os preços do diesel, neste momento, 

estão alinhados com o mercado 

internacional, segundo a Abicom. Mas 

há um temor de falta de diesel no 

segundo trimestre se não houver uma 

sinalização clara de que a estatal vai 

manter a paridade com os preços 

externos. 

 

Em documento levado pela Petrobras ao 

Ministério de Minas e Energia este mês, 

a estatal alerta que há um pico de 

demanda por diesel nos EUA e no Brasil 

que coincide com a safra brasileira, entre 

agosto e outubro. 

 

“Sem sinalização de que os preços de 

mercado serão mantidos adiante, há um 

risco concreto de escassez de diesel no 

auge da demanda, durante a temporada 

de colheita, afetando o PIB do Brasil”, 

diz o documento. 

 

A estatal já está ampliando as compras 

de locais mais distantes, como Índia e 

África Ocidental, depois que as 

refinarias americanas desviaram parte 

de sua produção para abastecer os países 

europeus, que tentam diminuir sua 

dependência do gás russo. 

 

Gás 
 
Assim como o diesel, o gás também está 

cada vez mais disputado no mercado 

internacional, por causa das sanções 

impostas à Rússia pela guerra na 

Ucrânia. 

 

No Brasil, este cenário ganhou um 

complicador adicional. A Bolívia reduziu 

as vendas de gás de sua estatal YPFB 

para o mercado brasileiro após a 

Argentina ter oferecido um preço 

melhor para o produto. 

 

O país vizinho reduziu a entrega do 

insumo em 30%, o que equivale a cerca 

de cinco milhões de metros cúbicos por 

dia. (Com agências internacionais) 

 

https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/noticia/2022/05/gasolina-
diesel-e-gas-entenda-a-pressao-nos-
precos-e-o-risco-de-escassez-para-o-
futuro-presidente-da-petrobras.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/05/gasolina-diesel-e-gas-entenda-a-pressao-nos-precos-e-o-risco-de-escassez-para-o-futuro-presidente-da-petrobras.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/05/gasolina-diesel-e-gas-entenda-a-pressao-nos-precos-e-o-risco-de-escassez-para-o-futuro-presidente-da-petrobras.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/05/gasolina-diesel-e-gas-entenda-a-pressao-nos-precos-e-o-risco-de-escassez-para-o-futuro-presidente-da-petrobras.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/05/gasolina-diesel-e-gas-entenda-a-pressao-nos-precos-e-o-risco-de-escassez-para-o-futuro-presidente-da-petrobras.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/05/gasolina-diesel-e-gas-entenda-a-pressao-nos-precos-e-o-risco-de-escassez-para-o-futuro-presidente-da-petrobras.ghtml
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Economia 

IPCA-15, prévia da inflação, 
atinge 0,59% em maio, maior 
para o mês desde 2016 
 
Taxa fica em 12,20% no acumulado de 
12 meses; fim da cobrança extra sobre 
as contas de luz impediu um resultado 
maior 

 
Daniela Amorim e Cícero Cotrim, O 
Estado de S.Paulo 
24 de maio de 2022 | 09h03 
Atualizado 24 de maio de 2022 | 11h20 

 
RIO - O Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-

15),  prévia da inflação oficial no 

Brasil, foi de 0,59% em maio. Apesar da 

trégua na conta de luz, as famílias 

gastaram mais com saúde, transportes e 

alimentos, elevando o resultado para o 

maior patamar para o mês desde 2016, 

quando ficou em 0,86%, segundo os 

dados divulgados nesta terça-feira, 24, 

pelo  Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

 

O resultado superou a previsão mediana 

de 0,45% dos analistas do mercado 

financeiro consultados 

pelo Estadão/Broadcast, que 

esperavam uma alta de 0,28% a 0,70%. 

A taxa acumulada em 12 

meses acelerou de 12,03% em abril 

para 12,20% em maio, a mais elevada 

desde novembro de 2003. 

 

Consumidores fazem compras em 

supermercado; IBGE divulgou o IPCA-

15 Foto: Tiago Queiroz/ Estadão - 

3/4/2020 

 

A meta de inflação perseguida 

pelo Banco Central (BC) para este 

ano é de 3,50%, com intervalo de 2,00% 

a 5,00%. No ano passado, a inflação foi 

de 10,06%, quase o dobro do teto de 

tolerância de 5,25% perseguido pela 

autoridade monetária brasileira, que 

tinha como meta um IPCA de 3,75%. 

 

No mês de maio, o fim da cobrança extra 

sobre as contas de luz impediu um 

resultado ainda maior. Por outro lado, 

pesaram sobre o orçamento das famílias 

os aumentos nos medicamentos, itens 

de higiene pessoal, passagens aéreas, 

combustíveis e alimentos. 

 

"O resumo é que há uma melhora do 

IPCA-15 na margem em maio, 

concentrada na deflação dos preços de 

energia elétrica", disse a economista-

chefe da gestora de recursos Veedha 

Investimentos, Camila Abdelmalack, 

que espera, por ora, um IPCA de 0,50% 

no fechamento do mês de maio. "À 

frente, a gente ainda tem um cenário 

complicado quando olha para a 

alimentação, serviços e para os bens 

industriais." 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
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Oito dos nove grupos de produtos e 

serviços que integram o IPCA-15 

registraram aumentos em maio: 

Transportes (1,80%), Comunicação 

(0,50%), Alimentação e bebidas (1,52%), 

Vestuário (1,86%), Educação (0,06%), 

Artigos de residência (0,98%), Despesas 

pessoais (0,74%) e Saúde e cuidados 

pessoais (2,19%). 

 

"Este número demonstra consumo e 

repasse de preços bastante intensos que 

podem ser explicados por renda extra, 

seja por salários com reajustes acima da 

inflação, como também por medidas de 

estímulo, por exemplo, saques FGTS", 

avaliou a estrategista Andréa Angelo, da 

corretora Renascença DTVM, em nota. 

 

A alta de custos de Saúde e cuidados 

pessoais resultou em uma contribuição 

de 0,27 ponto porcentual para o IPCA-15 

do mês. O desempenho foi influenciado 

pela elevação nos preços dos produtos 

farmacêuticos (5,24%), após o reajuste 

de até 10,89% autorizado pelo governo, 

e dos itens de higiene pessoal (3,03%). 

 

Os dois itens puxam a lista de maiores 

impactos sobre a inflação do mês: 

produtos farmacêuticos (com 0,17 ponto 

porcentual), higiene pessoal (0,11 ponto 

porcentual), passagem aérea (alta de 

18,40% e impacto de 0,09 ponto 

porcentual), gasolina (alta de 1,24% e 

impacto de 0,08 ponto porcentual) e 

etanol (aumento de 7,79% e impacto de 

0,07 ponto porcentual). 

 

Em alimentação, os destaques foram os 

aumentos no leite longa vida (7,99%) e 

na batata-inglesa (16,78%), mas houve 

altas ainda em outros itens importantes 

na cesta de consumo dos brasileiros, 

como a cebola (14,87%) e o pão francês 

(3,84%). Por outro lado, ficaram mais 

baratos as frutas (-2,47%), tomate (-

11%) e cenoura (-16,19%). 

 

A única deflação em maio foi a do grupo 

Habitação (-3,85%). 

 

Mudança na bandeira tarifária 
 
A taxa do IPCA-15 teria sido mais que o 

dobro do registrado, não fosse a queda 

na conta de luz. A energia elétrica recuou 

14,09% em maio, devido à mudança na 

bandeira tarifária, o que deteve o IPCA-

15 de maio em -0,69 ponto porcentual. A 

partir de 16 de abril, passou a vigorar a 

bandeira verde, em que não há cobrança 

adicional na conta de luz, em 

substituição à bandeira Escassez 

Hídrica, que acrescentava R$ 14,20 a 

cada 100 kWh consumidos, em vigor 

desde setembro de 2021. Apesar da 

melhora, foram captados impactos de 

reajustes tarifários em Fortaleza, 

Salvador e Recife. 

 

Ainda em Habitação, houve aumento de 

0,81% no gás encanado, em 

consequência do reajuste aplicado no 

Rio de Janeiro em 1° de maio. A taxa de 

água e esgoto subiu 0,55%, decorrente 

do reajuste em São Paulo em 10 de maio. 

 

O IPCA-15 de maio foi decorrente de 

aumentos de preços em todas as 11 

regiões pesquisadas. A taxa mais branda 

ocorreu em Curitiba (0,12%), enquanto a 

maior variação foi registrada em 

Fortaleza (1,29%). 

 

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

ias/geral,ipca15-maio,70004074519  

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ipca15-maio,70004074519
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ipca15-maio,70004074519
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Clima Econômico da América 
Latina recua no segundo 
trimestre, aponta FGV 
 
Resultado é melhor do que o registrado 
no auge da pandemia de covid-19, mas 
permanece na zona desfavorável do 
ciclo econômico 

 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
24 de maio de 2022 | 08h46 

 
RIO - O Índice de Clima Econômico 

da América Latina (ICE) recuou 11,7 

pontos na passagem do primeiro 

trimestre para o segundo trimestre de 

2022, passando de um patamar de 79 

pontos para 67,3 pontos, apontou o 

levantamento feito pelo Instituto 

Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio 

Vargas (Ibre/FGV). 

 

O resultado é melhor do que o registrado 

no auge da pandemia de covid-19, mas 

permanece na zona desfavorável do ciclo 

econômico, abaixo dos 100 pontos. 

 

"De maneira geral, o clima econômico na 

América latina, desde 2012, está 

desfavorável", apontou Lia Valls, 

pesquisadora associada do Ibre/FGV. 

 

Índice de Clima Econômico da América 

Latina (ICE) recuou; clima econômico 

na América latina, desde 2012, está 

desfavorável Foto: Estadão 

 

A queda do ICE no segundo trimestre foi 

puxada por uma piora nas expectativas. 

O Índice de Expectativas caiu de 108,6 

pontos no primeiro trimestre para 87,2 

pontos no segundo trimestre, um recuo 

de 21,4 pontos, voltando à zona 

desfavorável. Já o Índice de Situação 

Atual saiu de 52,3 pontos para 48,8 

pontos, uma redução de 3,5 pontos. A 

FGV ressalta que a avaliação sobre a 

situação atual permanece na zona 

desfavorável desde o segundo trimestre 

de 2012. 

 

O Indicador de Clima Econômico do 

Brasil melhorou 2,1 pontos na passagem 

do primeiro trimestre para o segundo 

trimestre de 2022, do patamar de 60,6 

pontos para 62,7 pontos. 

 

"No Brasil, acho que tem um pouco do 

impacto de não ter piorado a questão da 

pandemia. É uma hipótese", considerou 

Lia Valls. "O nosso clima econômico 

continua desfavorável (abaixo de 100 

pontos)", frisou. 

 

A avaliação sobre a situação atual 

brasileira subiu 14,6 pontos ante o 

primeiro trimestre deste ano, mas 

permanece em patamar extremamente 

baixo, aos 30,0 pontos. As expectativas 

encolheram 15,4 pontos, para 100 

pontos. 

 

Além do Brasil, houve avanço também 

apenas no Uruguai, alta de 14,2 pontos 

no Indicador de Clima Econômico, para 

149,6 pontos, único país da região em 

patamar favorável, acima dos 100 

pontos. 

 

A sondagem trouxe uma investigação 

extraordinária sobre os efeitos 

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
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da invasão da Ucrânia pela 

Rússia nos diferentes países da 

América Latina. No geral, a maioria dos 

analistas (85,5%) espera uma inflação 

mais elevada em decorrência da guerra, 

e quase metade (47%) prevê um 

crescimento menor no Produto 

Interno Bruto (PIB) de seu país. 

 

Para o Brasil, a guerra na Ucrânia deve 

resultar em inflação mais elevada do que 

o previsto anteriormente (segundo 90% 

dos analistas), mas exportações também 

maiores (para 60% dos consultados). 

 

No Brasil, os três principais problemas 

que atrapalham o clima econômico são a 

falta de confiança na política econômica, 

mencionada por 80% dos entrevistados, 

seguida pela instabilidade política 

(apontada por 40%) e falta de mão de 

obra qualificada (40%). 

 

"O impacto do cenário político deve 

aumentar agora", mencionou Lia Valls, 

sobre o provável efeito da aproximação 

das eleições deste ano nas próximas 

avaliações da Sondagem da FGV. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,clima-economico-america-
latina-fgv,70004074513  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.estadao.com.br/infograficos/internacional,entenda-o-conflito-entre-russia-e-ucrania,1229715
https://www.estadao.com.br/infograficos/internacional,entenda-o-conflito-entre-russia-e-ucrania,1229715
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,clima-economico-america-latina-fgv,70004074513
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,clima-economico-america-latina-fgv,70004074513
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,clima-economico-america-latina-fgv,70004074513
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Economia mundial tem 
'amortecedor' contra 
recessão, diz Gopinath, do FMI 
 
Atuais previsões de crescimento podem 
servir de proteção internacional, afirma 
a economista 

 
23.mai.2022 às 23h54 
Alessandra Galloni 
DAVOS | REUTERS 
 
Enquanto a economia mundial enfrenta 

ventos contrários, as atuais previsões de 

crescimento oferecem uma proteção 

contra uma possível recessão global, 

disse nesta segunda-feira (23) a 

autoridade número dois do FMI (Fundo 

Monetário Internacional). 

 

Entre as principais ameaças ao 

crescimento econômico, a primeira vice-

diretora-gerente do FMI, Gita Gopinath, 

disse à Reuters que o conflito na 

Ucrânia pode aumentar, acrescentando: 

"Você pode ter sanções e 

contrassanções". 

 

Gopinath disse em entrevista durante o 

Fórum Econômico Mundial no resort 

suíço de Davos que os outros desafios 

incluem inflação, aperto das taxas de 

juros pelos bancos centrais e 

desaceleração do crescimento chinês. 

 

 
Primeira vice-diretora-gerente do FMI, 

Gita Gopinath, fala em entrevista à 

Reuters em Davos, Suíça - Arnd 

Wiegmann - 23.mai.2022/Reuters 

 

"Então, tudo isso fornece riscos 

negativos para nossa previsão", disse 

Gopinath, com referência à estimativa 

de crescimento global do FMI para 2022 

divulgada no mês passado de 3,6%, um 

rebaixamento em relação ao prognóstico 

de 4,4% de janeiro. 

 

"Eu diria que em 3,6% há um 

amortecedor", disse ela, admitindo, no 

entanto, que os riscos são desiguais em 

todo o mundo. 

 

"Há países que estão sendo duramente 

atingidos... países na Europa que estão 

sendo duramente atingidos pela guerra, 

onde podemos ver recessões técnicas", 

acrescentou Gopinath. 

 

Gopinath disse que a inflação 

"permanecerá significativamente acima 

das metas do banco central por um 

tempo", acrescentando: "É muito 

importante que os banqueiros centrais 

de todo o mundo lidem com a inflação 

como um perigo claro e presente, isso é 

algo com o qual eles precisam lidar de 

forma muito contundente". 

 

"As condições financeiras podem 

apertar muito mais rapidamente do que 

já vimos. E o crescimento na China está 

desacelerando." 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fmi/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fmi/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-da-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-da-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/fundos-multimercado-ganham-com-alta-dos-juros-globais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/fundos-multimercado-ganham-com-alta-dos-juros-globais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/europa/
http://www.folha.com.br/
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O Federal Reserve, banco central dos 

EUA, está à frente no aperto entre os 

maiores bancos centrais, com dois 

aumentos de juros neste ano. O segundo, 

de 0,50 ponto percentual, foi a maior em 

22 anos. Pelo menos mais dois aumentos 

dessa magnitude são esperados nas 

próximas reuniões. 

 

"O que é muito importante é que o Fed 

observe os dados com cuidado e 

responda na escala necessária para lidar 

com os dados recebidos", disse 

Gopinath. 

 

"Então, se a inflação for especialmente 

disseminada... estiver subindo ainda 

mais, eles podem precisar reagir com 

mais força." 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/economia-mundial-tem-
amortecedor-contra-recessao-diz-
gopinath-do-fmi.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Inflação no Brasil só deve 
começar a ficar controlada em 
2023, diz presidente do 
Bradesco 
 
Executivo ecoa relatório de economistas 
em Davos que aponta dificuldades em 
retomar cadeias globais 
 
24.mai.2022 às 5h59 
Luciana Coelho 
DAVOS (SUIÇA) 
 
O presidente do Bradesco, Octavio de 

Lazari Júnior, espera que a inflação 

continue a pressionar a economia 

global, e a do Brasil em especial —o que 

deve fazer com que a taxa básica de juros 

se mantenha em alta pelo menos até o 

final deste semestre. 

 

"Acredito que a inflação vai continuar 

persistente neste ano todo, e a 

expectativa é que ela comece a ficar mais 

controlada a partir do ano que vem. Isso 

globalmente, e no Brasil em especial", 

afirmou o executivo a jornalistas 

durante o encontro do Fórum 

Econômico Mundial em Davos, na Suíça. 

 

Ele projeta que a Selic, atualmente em 

12,75%, chegue a 13,5% neste ano, com a 

inflação de 2022 em até 11%. O índice 

está muito acima do teto da meta 

inflacionária fixada pelo governo, que é 

de 5%. 

 

A atual projeção do mercado para a 

inflação ainda está levemente abaixo de 

8% segundo o boletim Focus, 

compilação do Banco Central com as 

perspectivas das principais casas 

bancárias do país, do final de abril. 

Lazari enfatiza, contudo, que embora 

mais grave no Brasil o problema é global. 

Na véspera, um grupo de economistas 

eminentes ligados ao Fórum assinou um 

relatório no qual prevê intensificação da 

inflação e fragmentação na globalização, 

o que significa mais sobressaltos nas 

cadeias globais de fornecimento e, logo, 

mais pressão sobre os preços. 

 

 
O presidente do Bradesco, Octavio de 

Lazari - Zanone Fraissat/Folhapress - 

2.dez.19 

 

"O mundo todo está preocupado com o 

que está acontecendo com o 

fornecimento das cadeias globais de 

suprimentos, então isso enseja uma 

preocupação ou uma expectativa de 

continuidade da inflação por mais 

tempo. E isso de fato deve acontecer", 

aponta Lazari. 

 

"Até que você restabeleça todas as 

cadeias de suprimentos globais, que é o 

que precisa acontecer efetivamente, 

para que você tenha o melhor controle 

da inflação. Hoje a inflação é de oferta, 

não de demanda. A partir o momento 

que você restabelece as cadeias de 

suprimentos globais você tem uma 

maior oferta e isso traz a inflação para 

baixo." 

 

A perspectiva do executivo, porém, é que 

isso não ocorra tão cedo. 

 

"Você ainda tem o problema da 

pandemia, que tem uma influência 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/luciana-coelho.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/governo-eleva-expectativa-de-inflacao-em-2022-de-65-para-79.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/governo-eleva-expectativa-de-inflacao-em-2022-de-65-para-79.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/forum-economico-mundial/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/forum-economico-mundial/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/economistas-em-davos-preveem-alto-risco-inflacionario-e-reversao-da-globalizacao-no-mundo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/economistas-em-davos-preveem-alto-risco-inflacionario-e-reversao-da-globalizacao-no-mundo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/economistas-em-davos-preveem-alto-risco-inflacionario-e-reversao-da-globalizacao-no-mundo.shtml
http://www.folha.com.br/
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relevante, e o problema da guerra [na 

Ucrânia], que também tem influência 

importante porque tanto a Ucrânia 

quanto a Rússia são produtores 

importantes de matéria prima e de 

produtos exportáveis." 

 

Lazari não quis comentar eventuais 

impactos da troca de comando na 

Petrobras —a segunda em 40 dias, com 

a substituição de José Mauro Coelho por 

Caio Paes de Andrade, próximo ao 

ministro Paulo Guedes (Economia), 

anunciada na noite de segunda. Para ele, 

a companhia é vista como "consolidada, 

independentemente de quem seja o 

presidente". 

  
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/inflacao-no-brasil-so-deve-
comecar-a-ficar-controlada-em-2023-
diz-presidente-do-bradesco.shtml  
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TST suspende ações sobre 
inclusão de empresa de 
mesmo grupo na execução 
 
24 de maio de 2022, 11h23 
 
O Tribunal Superior do Trabalho 

suspendeu todos os processos que 

tratem da inclusão, em reclamação 

trabalhista, de uma empresa do mesmo 

grupo econômico como responsável 

solidária, mesmo que ela não tenha 

participado da fase de conhecimento. 

 

Ministra suspendeu que tratem do 

mesmo tema das ADPF 488 e ADPF 

951Reprodução 

 

A decisão foi proferida nesta segunda-

feira (23/5), e o caso foi enviado ao 

Supremo Tribunal Federal como 

representativo de controvérsia para que 

o entendimento seja pacificado. 

 

A empresa alvo de reclamação 

trabalhista, Rodovia das Colinas S.A., 

apresentou recurso ao TST contra 

decisão que a incluiu no polo passivo da 

execução. Ela alega que não pode ser 

responsabilizada por dívida assumida 

pela devedora principal sem a prévia 

instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade 

jurídica e que o reconhecimento do 

grupo econômico pela mera existência 

de sócio comum não encontra amparo 

na previsão do § 2º do artigo 2º da CLT. 

 

A defesa também alegou que, mesmo 

admitida a configuração do grupo 

econômico, não poderia constar no polo 

passivo da execução sem antes 

participar da relação processual na fase 

de conhecimento. Por fim, alegou que a 

questão é objeto da ADPF 488, ajuizada 

no STF. 

 

A vice-presidente do TST, Dora Maria da 

Costa, acolheu a tese da empresa. Em 

agravo de instrumento, a magistrada 

destacou que, além da ADPF 488, cujo 

julgamento foi suspenso por pedido de 

vista, o tema foi levantado no 

Supremo na ADPF 951 — a qual também 

aguarda julgamento. 

 

Ela citou que as Turmas do STF têm 

entendimentos opostos sobre a questão. 

Para a 2ª Turma, "o cumprimento da 

sentença não poderá ser promovido 

contra aquele que não tiver participado 

da fase de conhecimento" (Rcl 49.974). 

Já a 1ª Turma, por sua vez, entendeu 

válido reconhecimento de 

responsabilidade solidária por empresa 

que compõe o mesmo grupo econômico 

(Rcl 51.753). 

 

Assim, uma vez que o tema ainda precisa 

ser pacificado pelo Supremo, a ministra 

decidiu encaminhar o pedido, junto de 

outro de mesmo teor (Ag-ED-AIRR 

10252-81.2015.5.03.0146) ao STF como 

"representativo de controvérsia". 

 

Enquanto isso, a ministra determinou "a 

suspensão do trâmite de todos os 

processos pendentes, até a decisão de 

afetação ou julgamento da matéria pela 

Suprema Corte, nos moldes do artigo 

1.036, § 1º, do CPC". 

 

Clique aqui para ler a decisão 

AIRR 10023-24.2015.5.03.0146 

  

https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/stf-adia-decisao-inclusao-parte-execucao-trabalhista
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/stf-adia-decisao-inclusao-parte-execucao-trabalhista
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/stf-adia-decisao-inclusao-parte-execucao-trabalhista
https://www.conjur.com.br/dl/tst-grupo-economico.pdf
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Compensação de títulos de 
empresa pública com débitos 
de ICMS é inválida 
 
24 de maio de 2022, 12h14 
 
Se foi inserido por emenda parlamentar 

em projeto de lei de conversão de 

medida provisória, um dispositivo legal 

não pode regular matéria sem 

pertinência com o objeto originário da 

norma.  

 

Com base no voto do relator, ministro 

Gilmar Mendes, STF declarou a 

inconstitucionalidade de dispositivo de 

lei catarinenseFellipe Sampaio/SCO/STF 

 

Com base no voto do relator, ministro 

Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal declarou, em sessão 

virtual no último dia 13 de maio, a 

inconstitucionalidade de dispositivo de 

lei catarinense que permitia compensar 

débitos de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) com 

créditos de títulos ("debêntures") da 

empresa Santa Catarina Participação e 

Investimentos S.A. (Invesc), vinculada 

à Secretaria de Estado da Fazenda. 

 

O colegiado julgou procedente a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

5.882, ajuizada pelo governo estadual. 

 

Entenda a decisão 

 

Prevaleceu no julgamento o voto do 

relator, ministro Gilmar Mendes, que 

confirmou os fundamentos da liminar 

concedida por ele em fevereiro de 2018, 

quando suspendeu o artigo 6º da Lei 

estadual 17.302/2017. Agora, ao analisar 

o mérito da ADI, o ministro votou pela 

procedência do pedido. 

 

Em seu voto, Gilmar destacou os 

impactos ao caixa da administração 

pública estadual, 

causados principalmente pelos índices 

de remuneração aplicáveis às 

debêntures, e a reiterada inadimplência 

do estado com relação a essas 

obrigações. 

 

O ministro também reafirmou que o 

benefício de ICMS foi concedido 

unilateralmente, sem a necessária 

autorização do Conselho Nacional de 

Política Fazendária (Confaz), como 

determina a Lei Complementar 24/1975. 

 

Na análise do mérito, o ministro 

acrescentou outros fundamentos para a 

declaração de inconstitucionalidade. Ele 

verificou que o tratamento dispensado 

pelo legislador catarinense às 

debêntures da Invesc contraria a Lei das 

Sociedade Anônimas (Lei 6.404/1976), 

invadindo, assim, a competência 

legislativa da União em matéria de 

direito comercial (artigo 22, inciso I, da 

Constituição Federal). 

 

De acordo com o magistrado, o artigo 6º 

da lei também ofende o princípio da 

isonomia, já que prevê tratamento 

jurídico distinto para credores da 

empresa. Na prática, isso permitia 

com que apenas parte deles, por serem 

devedores de ICMS no estado, pudessem 

usufruir da compensação. 
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Também verificou que a norma não foi 

acompanhada de nenhuma estimativa 

de impacto fiscal e financeiro, nem de 

medidas compensatórias da frustração 

da expectativa arrecadatória de ICMS. A 

situação é incompatível com a previsão 

do artigo 113 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT). 

 

Acompanharam o voto do relator as 

ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber e 

os ministros Ricardo Lewandowski, 

Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Roberto 

Barroso e Edson Fachin — os dois 

últimos com ressalvas. 

 

Os ministros Dias Toffoli, André 

Mendonça e Nunes Marques também 

votaram pela procedência da ação, mas 

se pronunciaram pela modulação dos 

efeitos da decisão. Contudo, nessa parte, 

ficaram vencidos. Com informações da 

assessoria de imprensa do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

ADI 5.882 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
24/emenda-conversao-mp-pertinencia-
tematica-stf  
 
Retorne ao índice 
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Manutenção de prisão 
preventiva exige 
contemporaneidade delitiva 
 
24 de maio de 2022, 7h52 
Por Rafa Santos 
 
A prisão processual exige a 

contemporaneidade dos fatos 

justificadores dos riscos que se pretende 

com ela evitar. 

 

O STJ concedeu Habeas Corpus ao 

ex-secretário municipal de Passos (MG) 
STJ 

 

Com base na jurisprudência consolidada 

do Superior Tribunal de Justiça, o 

desembargador convocado Olindo 

Menezes, da 6ª Turma do STJ, decidiu 

conceder liminarmente Habeas Corpus 

a Wanilton Chagas Cardoso, ex-

secretário de Planejamento do 

município de Passos (MG). Ele é 

investigado por suposta participação em 

esquema de corrupção e de lavagem de 

dinheiro na administração municipal. 

 

Na decisão, o julgador explicou que, nos 

termos da Súmula 691 do Supremo 

Tribunal Federal, não se admite a 

impetração de HC contra decisão que 

indefere a liminar na origem, sob pena 

de indevida supressão de instância, 

ressalvadas as hipóteses em que 

evidenciada a presença de decisão 

teratológica ou desprovida de 

fundamentação. 

 

Contudo, ao analisar a decisão que 

determinou a decretação da prisão, o 

desembargador convocado constatou 

que ela não respeitou a exigência de 

contemporaneidade dos fatos 

justificadores da prisão preventiva. 

 

Ele explicou que a decisão de prisão foi 

motivada pela existência de indícios da 

prática reiterada e contínua de crimes de 

lavagem de dinheiro pelo acusado, com 

a aquisição de inúmeros imóveis e 

veículos, indicando-se que a última 

compra teria ocorrido neste ano. 

 

"Todavia, em relação ao delito de 

lavagem de dinheiro, a denúncia se 

refere especificamente ao período 

compreendido entre 2015 e 2020, não 

havendo a demonstração, com base em 

elementos indiciários concretos 

específicos, de que a última aquisição 

imobiliária, que não foi incluída na 

exordial, caracterize ocultação de 

capitais, razão pela qual não deve ser 

considerada adequada para justificar a 

prisão neste momento processual", 

pontuou o magistrado. 

 

Por causa disso, ele apontou que não 

houve concreta demonstração da 

atualidade e da necessidade da prisão 

preventiva. Isso caracterizaria a 

manifesta ilegalidade prevista nas 

ressalvas descritas na Súmula 691. 

 

O acusado foi representado pelo 

advogado Átila Machado, do 

escritório Machado & Castro advogados. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

HC 732.420 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-24/manutencao-prisao-preventiva-exige-contemporaneidade-delitiva#author
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula691/false
https://www.conjur.com.br/dl/decisao-preventiva-contemporaneidade.pdf
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Advocacia predatória: 
Advogado indenizará banco 
em R$ 30 mil 
 
Juiz também fixou multa por má-fé e 
determinou que órgãos competentes 
sejam oficiados. 
 
terça-feira, 24 de maio de 2022 
 
Advogado que agiu de forma 

fraudulenta terá de indenizar banco em 

R$ 30 mil por danos morais 

presumidos. O juiz de Direito Wendel 

Alves Branco, da vara Única de 

Ouroeste/SP, considerou que 

houve advocacia predatória no caso. 

 

No processo em questão, o autor dizia 

não ter celebrado contrato de cartão de 

crédito com a financeira ré. Por isso, o 

consumidor pediu a devolução em 

dobro das quantias descontadas, além 

de danos morais. 

 

Antes de entrar no caso em si, o 

magistrado discorreu sobre a advocacia 

predatória, referenciando, inclusive, 

matérias publicadas por Migalhas. 

 

De acordo com o juiz, tem-se percebido 

na comarca e no Noroeste Paulista de 

uma forma geral uma distribuição 

elevada, massiva e absolutamente 

anormal de processos por parte de uma 

minoria de advogados em curto espaço 

de tempo, que, "longe de indicar 

possível popularidade ou sucesso do 

profissional, na verdade caracterizam, a 

prática da chamada 'advocacia 

predatória'". 

 

"Uma prática que se tornou realidade 

em nosso sistema de Justiça e precisa 

ser coibida fortemente com os 

instrumentos ordinários da legislação, 

à míngua de tipificação exclusiva deste 

abuso, sob pena de COLAPSO DO 

SISTEMA JUDICIÁRIO e de se 

estimular a má-fé processual." 

 

Conforme afirmou o magistrado, de 

alguma forma, provavelmente 

criminosa ou fraudulenta (já que os 

dados são protegidos por sigilo), o 

advogado obtém o vazamento de mídias 

contendo dados de clientes de 

instituições financeiras, instituições de 

crédito e empresas de telefonia. De 

posse dessas informações, entra em 

contato com os clientes de cada 

empresa com a promessa ilusória de 

que possuem dinheiro a receber no 

fórum, mas que para isto precisam 

assinar uma procuração autorizando o 

advogado a levantar a quantia. 

 

"Não raro, acontecem também 

falsificações de assinaturas em 

procurações. No entanto, com apenas 

uma procuração, o advogado, que já 

tem o CPF e outros dados da pessoa, 

passa a distribuir ações em massa, 

questionando toda e qualquer relação 

jurídica que o cliente tenha constituído 

em sua vida." 

 

Na avaliação de Wendel, são processos 

completamente artificiais, com petições 

padronizadas, desprovidas das 

especificidades do caso e recheadas de 

teses genéricas em nome de pessoas 

vulneráveis, a indicar o caráter 

fraudulento das ações. 

 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/348830/advocacia-predatoria-juiz-explica-modus-operandi-dos-profissionais
https://www.migalhas.com.br/
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Advogado foi condenado a indenizar 

banco.(Imagem: Freepik) 

 

Advocacia predatória no caso em 

questão 

 

Sobre o patrono da ação em tela, o 

magistrado pontuou que o advogado 

passou a distribuir em Ouroeste e em 

dezenas de cidades do Estado de São 

Paulo centenas de processos idênticos a 

um só tempo, questionando toda e 

qualquer relação jurídica de 

consumidores, sempre com petições 

padronizadas, artificiais e teses 

genéricas. 

 

"Suspeitei de sua conduta e determinei 

fosse diligenciado junto aos 

requerentes dos processos para 

esclarecer as circunstâncias da 

contratação. E, como já esperava, 

vários clientes confirmaram a 

inexistência de interesse de agir, uma 

vez que foram procurados pelo 

advogado e seus representantes com 

documentação e procuração já prontos 

para assinatura para retirada de 

indenização no fórum." 

 

O magistrado ressaltou, ainda, que o 

advogado sequer é da comarca, "não me 

parecendo razoável supor que tenha 

sido procurado no mesmo período de 

tempo por inúmeras pessoas de uma 

cidade que não é a sua relatando 

exatamente os mesmos problemas". 

 

"Portanto, resta-me nítido que o 

advogado da parte autora está fazendo 

uso predatório da Justiça. E, pelas 

evidências oras reveladas, não há 

dúvidas de que realizou captação 

ilícita de clientela a partir de uso de 

dados vazados de instituições para 

distribuir demandas completamente 

artificiais, que, pela ausência de 

interesse real de agir (porque não 

houve efetiva contratação tradicional; 

o interesse, em verdade, é do 

advogado), todas devem ser extintas 

sem resolução de mérito." 

 

Sem resolução de mérito 

 

Diante da fraude, Wendel determinou 

que o processo fosse extinto sem 

resolução de mérito e considerou que é 

inadmissível que o Poder Judiciário 

seja conivente com isto. "Todos devem 

ser responsabilizados", afirmou. 

 

"A parte autora, por ter aceitado 

participar do esquema, ou ao menos 

por ter assumido esse risco, haja vista 

que pessoas honestas não aceitariam 

outorgar procuração sem maiores 

critérios, ou para propositura de lide 

temerária para se beneficiar com 

enriquecimento sem causa. O 

advogado também precisa ser 

responsabilizado, pois é o principal 

responsável pela fraude e, sem ele, não 

seria possível o envolvimento de outras 

pessoas. A responsabilidade 

disciplinar somente com expedição de 

ofícios para a OAB não se mostra 

adequada e suficiente à solução do 

caso, pois, na prática, constata-se que 

nada acontece e, na semana seguinte, o 

advogado torna a comparecer perante 

o juízo para distribuir mais uma 

centena de ações." 

 

Com efeito, decidiu: a) condenar a 

autora e seu advogado, solidariamente, 

por litigância de má-fé no valor de R$ 5 

mil; b) condenar o causídico a indenizar 

o banco por prejuízos morais 

presumidos em R$ 30 mil; c) que os 

órgãos competentes e a polícia civil 

sejam oficiados para apurar o caso. 

 

O escritório Arruda Dias Lemos 

Advogados defende o banco na ação. 
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 Processo: 1000198-

03.2022.8.26.0696 

  
https://www.migalhas.com.br/quentes
/366613/advocacia-predatoria-
advogado-indenizara-banco-em-r-30-
mil  
 
Retorne ao índice 
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Grupo: TST suspende 
execução de empresas que 
não participaram da ação 
 
Segundo a vice-presidente do TST, 
ministra Dora Maria da Costa, é 
necessário que a matéria seja 
examinada pelo STF. 
 
terça-feira, 24 de maio de 2022 
 
A vice-presidente do TST, 

ministra Dora Maria da Costa, 

determinou a suspensão do trâmite de 

todos os processos trabalhistas, em fase 

de execução, em que se discuta a 

inclusão de pessoas físicas ou jurídicas 

que não tenham participado das ações 

desde o início, com fundamento na 

existência de grupo econômico. 

 

A ministra acolheu recurso 

extraordinário de uma concessionária 

de rodovias e vai encaminhar dois 

processos ao STF para que sejam 

examinados sob a ótica da repercussão 

geral. 

 

 
Ministra suspende execução de 

empresas que não participaram da ação 

desde o início.(Imagem: Bárbara 

Cabral/Fellipe Sampaio/Dimmy 

Falcão/Douglas Rodrigues) 

 

O caso concreto 

 

O caso tem origem na reclamação 

trabalhista de um topógrafo contra 

quatro empresas ligadas a bioenergia. 

Ele pleiteava a responsabilização das 

empresas pelo pagamento de verbas 

trabalhistas e de indenização por dano 

existencial, com o argumento de que 

pertenciam ao mesmo grupo 

econômico.  

 

O juízo da vara do Trabalho de 

Nanuque/MG condenou as empresas, 

de forma solidária, a pagar parcelas 

trabalhistas no valor de R$ 350 mil. A 

sentença foi mantida pelo TRT da 3ª 

região, e o processo seguiu para 

execução.  

 

Inclusão no processo 

 

Após a homologação dos cálculos, a 

defesa do topógrafo notificou o juízo de 

que o grupo econômico, além de 

multiplicidade de empresas, era 

proprietário de mais de 1.560 

quilômetros de rodovias em regime de 

concessões, entre elas a concessionária 

que ingressou com o recurso, que já 

tinha bens bloqueados em outros 

processos. Na ocasião, a dívida já era de 

cerca de R$ 2,6 milhões.  

 

O juízo da execução, então, incluiu a 

empresa no processo, decisão mantida 

pelo TRT.  

 

Efeito suspensivo 

 

Diante disso, as empresas interpuseram 

recurso de revista ao TST com pedido 

de efeito suspensivo, noticiando que 

estava em curso, no STF, uma ação 

(ADPF 488) em que a CNT - 

Confederação Nacional dos transportes 

questiona decisões trabalhistas que, 

como no seu caso, incluíam na ação 

pessoas físicas e jurídicas apenas na 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/dora-maria-da-costa
https://www.migalhas.com.br/
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fase de execução, sem que tivessem 

participado da fase de conhecimento. 

 

O recurso, contudo, foi desprovido pela 

3ª turma, levando a concessionária a 

apresentar recurso extraordinário ao 

STF, cuja admissibilidade é examinada 

pela vice-presidência do TST.  

 

Matéria controvertida 

 

Em sua decisão, a ministra destaca que 

a questão da configuração de grupo 

econômico e da possibilidade de 

inclusão de empresa integrante na 

execução é matéria de natureza 

infraconstitucional, admitida pela 

jurisprudência do TST após o 

cancelamento da súmula 205, que 

vedava a inclusão. 

 

Contudo, observou que a matéria é 

extremamente controvertida, sendo 

tratada na ADPF 488, ainda pendente 

de julgamento pelo STF, sob a ótica das 

garantias constitucionais da ampla 

defesa, do contraditório, do devido 

processo legal e da igualdade. No 

mesmo sentido, tramita no STF a ADPF 

951. 

 

Para a vice-presidente, é necessário o 

enfrentamento da questão 

constitucional de fundo pelo STF, 

notadamente diante dos muitos casos 

que envolvem a mesma discussão no 

âmbito da vice-presidência do TST. 

 

Assim, a fim de viabilizar um melhor 

exame da matéria, ela decidiu 

encaminhar o caso, juntamente com 

outro processo (Ag-ED-AIRR-10252-

81.2015.5.03.0146), ao STF como 

representativo da controvérsia e 

determinou a suspensão do trâmite de 

todos os processos pendentes sobre o 

mesmo caso, até decisão de afetação ou 

julgamento pelo STF. 

 

 Processo: AIRR-10023-

24.2015.5.03.0146 

 

Leia a decisão. 

  

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

/366598/grupo-tst-suspende-execucao-

de-empresas-que-nao-participaram-da-

acao  

 

Retorne ao índice 
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STJ expede guia de execução 
definitiva sem recolhimento 
prisional 
 
Ministro destacou que regra é 
relativizada quando demonstrado que 
réu teria direito a benefícios que 
tornariam execução mais branda. 
 
terça-feira, 24 de maio de 2022 
 
Reforçando orientação jurisprudencial 

da 3ª seção do STJ, o ministro 

Sebastião Reis Junior concedeu 

liminarmente ordem de habeas corpus 

para determinar a expedição de guia de 

execução definitiva de pena, 

independentemente do prévio 

recolhimento dos recorrentes ao 

cárcere. 

 

O caso envolve gestão fraudulenta de 

instituição financeira e apropriação 

indébita. O HC foi impetrado em nome 

de dois homens condenados em regime 

semiaberto, contra acórdão que 

indeferiu pedido de concessão de 

benefícios executórios. 

 

 
STJ permite expedição de guia de 

execução definitiva mesmo sem 

recolhimento prisional do 

paciente.(Imagem: Freepik) 

 

A defesa dos pacientes alegou 

constrangimento ilegal consistente na 

determinação de recolhimento 

prisional dos réus para análises dos 

benefícios da execução. Assim, foi 

requerida a concessão da ordem para 

que fosse determinada a expedição de 

guia de execução definitiva, 

independentemente do prévio 

recolhimento dos pacientes ao cárcere, 

de modo que a defesa pudesse formular 

os pedidos de benefícios perante o juízo 

das execuções penais. 

 

A 5ª turma do TRF da 3ª região, por 

maioria de votos, negou o pedido. 

 

Mas, no STJ, o ministro observou que, 

embora, em regra, o fato de o apenado 

estar em lugar incerto inviabilize o 

início da execução, o STF tem 

reconhecido que o prévio recolhimento 

à prisão pode configurar condição 

excessivamente gravosa, sendo devida, 

excepcionalmente, a expedição da guia 

de execução, independentemente do 

cumprimento do mandado de prisão. 

 

Para ele, assiste razão à impetração, 

pois o posicionamento atual da Corte 

Superior é de ausência de ilegalidade 

em se condicionar a expedição da guia 

de execução definitiva ao cumprimento 

do mandado de prisão decorrente do 

trânsito em julgado. "Essa regra é 

relativizada quando fica demonstrado 

que o réu teria direito a benefícios que 

tornariam sua execução mais branda, 

como progressão de regime ou prisão 

domiciliar." 

 

Concedeu, portanto, a ordem, para 

determinar a expedição da guia. 

 

Trabalharam no caso os 

advogados Átila Machado, Luiz 

Castro, Luciana Guardia, Luna 

Perel Harari e Paula Stoco, da 

banca MACHADO & CASTRO 

ADVOGADOS. 

 

https://www.migalhas.com.br/
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 Processo: HC 741.519 

 

Leia a decisão. 

  

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

/366604/stj-expede-guia-de-execucao-

definitiva-sem-recolhimento-prisional  

 

Retorne ao índice 
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STJ: IR-Fonte entra na base de 
cálculo da contribuição 
previdenciária patronal 
 
Ministros seguiram o relator e 
consideraram que a base de cálculo 
deve ser a remuneração bruta, não a 
líquida 
 
BÁRBARA MENGARDO 
BRASÍLIA 
24/05/2022 07:30 
 
comentários 

Crédito Sandra Fado 1ª turma do stj 

 

da 1ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) entenderam que os 

valores retidos de Imposto de 

Renda e de contribuição 

previdenciária a cargo do empregado 

integram a contribuição previdenciária 

patronal. É a primeira vez que a turma 

analisou o tema de forma colegiada. 

 

A análise foi feita em agravo de 

instrumento no REsp 1951995. O 

relator, desembargador 

convocado Manoel Erhardt, 

considerou que a base de cálculo da 

contribuição previdenciária patronal 

deve ser a remuneração bruta, e não a 

remuneração líquida. “Apenas as 

parcelas indenizatórias podem ser 

excluídas da base de cálculo, mas 

aquelas de natureza remuneratória estão 

sujeitas à incidência da contribuição 

patronal para a previdência”, afirmou na 

terça-feira (17/5). 

 

Erhardt citou que o posicionamento vai 

ao encontro do que tem entendido a 2ª 

Turma sobre a questão. Na 1ª Turma, de 

acordo com os ministros, não havia 

decisão do colegiado sobre o tema, 

apenas julgados monocráticos. 

 

A ministra Regina Helena apresentou 

voto vogal concordando com o relator, 

porém salientando que a discussão não é 

semelhante ao Tema 69 do Supremo 

Tribunal Federal (STF), por meio do 

qual a Corte entendeu que o ICMS não 

integra a base de cálculo do PIS e da 

Cofins. 

 

“Não entendo que a questão [analisada 

pela 1ª Turma] é problema de inclusão 

de tributo na base de cálculo de outro”, 

disse. “Aqui se trata de instrumento de 

praticidade de retenção pela fonte 

pagadora”, concluiu. 

 

Ao final do julgamento o 

ministro Gurgel de Faria afirmou que 

não descarta pautar outro processo 

sobre o tema para julgamento pelo 

colegiado. Isso porque, por se tratar de 

um agravo interno, o caso analisado 

nesta terça não possibilitou sustentação 

oral pelas partes. 

 

BÁRBARA MENGARDO – Editora 

em Brasília. Coordena a cobertura de 

tributário nos tribunais superiores, no 

Carf e no Executivo. Antes de trabalhar 

no JOTA atuou no jornal Valor 

Econômico, tanto em São Paulo quanto 

em Brasília. 

Email: barbara.mengardo@jota.info 
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LGPD: prescrição de dívidas 
se destaca em casos de 
proteção de dados no TJSP 
 
Levantamento do JOTA mostra que 
maioria dos casos trata de cobrança do 
débito e pedido indenizatório 
 
ARTHUR GUIMARÃES 
SÃO PAULO 
24/05/2022 10:08Atualizado em 
24/05/2022 às 10:24 
 
comentários 

Notas de real / Crédito: Marcello Casal 

Jr. / Agência Brasil 

 

O número de ações por prescrição de 

dívidas engrossou o volume de 

processos relacionados à Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD) julgados 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo (TJSP), conforme 

levantamento realizado pelo JOTA. A 

maioria dos casos examinados trata de 

cobrança de débito e pedido 

indenizatório, com base na LGPD, por 

tratamento indevido de dados e a 

divulgação de informações na 

plataforma da Serasa. 

 

O JOTA analisou 50 processos na 

página de consulta de jurisprudência do 

TJSP. Os termos exatos utilizados para 

pesquisa foram “proteção de dados” e 

“LGPD” (ou “Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais”). O intervalo utilizado 

para busca foi de 19 de abril de 2021 a 18 

de abril de 2022, tendo sempre como 

base a data de julgamento. 

 

Em um dos processos, a autora alegou 

haver lançamento de contas em atraso 

em seu cadastro no site da Serasa e ainda 

sofrer cobranças, embora a dívida 

estivesse prescrita. A mulher afirmou 

que a inscrição prejudicava seu score e, 

consequentemente, sua reputação para 

novas tomadas de crédito. Nesse 

sentido, pediu a declaração da 

prescrição e a declaração de inexistência 

do débito, além de indenização por 

danos morais em razão das cobranças. 

 

Ao julgar o recurso, a maioria da 38ª 

Câmara de Direito Privado 

do TJSP decidiu pelo não provimento 

do pedido por não constatar negação de 

crédito por terceiro, cobrança vexatória 

ou excessiva, tampouco publicidade. 

Para o relator, desembargador Flávio 

Cunha da Silva, a dívida prescrita é 

válida, porém não impediria a cobrança 

extrajudicial, desde que não submetesse 

a pessoa a qualquer constrangimento ou 

ameaça. Além disso, as informações da 

autora na plataforma Serasa “Limpa 

Nome” não eram públicas, ficando 

restritas ao consumidor e à empresa 

credora. Elas também não integrariam o 

cálculo do Serasa Score. 

 

A desembargadora Anna Paula Dias da 

Costa puxou a divergência. Ao contrário 

do relator, a magistrada entendeu que as 

informações poderiam ser 

disponibilizadas a terceiros e influenciar 

a pontuação do score da autora. Como a 

dívida havia prescrito, a juíza 

argumentou que se trataria de forma 

abusiva de induzir a consumidora a 

pagá-la, o que viola o disposto na LGPD. 
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Essa foi a posição adotada pela maioria 

da 15ª Câmara de Direito Privado do 

mesmo tribunal ao julgar, em outro 

contexto, solicitação de uma mulher cujo 

pedido de indenização por danos morais 

fora negado pelo juízo de primeiro grau. 

De acordo com ela, o aplicativo Serasa 

Consumidor comprovava haver 

cobrança indevida do débito. 

 

O fato, na análise do relator, 

desembargador Ramon Mateo Júnior, 

constitui ato ilícito que gera o dano 

imaterial, “pois ainda que não gere a 

negativação do nome do devedor e abalo 

de crédito, enseja a configuração de 

dano moral pela angústia e preocupação 

que causa à pessoa cobrada 

indevidamente, como se a dívida e a sua 

exigibilidade fosse eterna”. O 

magistrado lembrou que a LGPD obriga 

o controlador ou operador que, através 

da atividade de tratamento de dados 

pessoais, cause dano ao titular dos dados 

a repará-lo. 

 

O assunto foi retomado em processo 

sobre cobranças via telefone por dívidas 

prescritas, no caso há mais de cinco 

anos. Conforme relatou a autora, as 

informações do débito estavam 

disponíveis na plataforma da Serasa, e a 

inscrição do débito configurava meio 

coercitivo de cobrança de dívida, além 

de impactar no score de crédito. A 

primeira instância acatou o pedido para 

declarar inexigíveis os débitos e 

determinar a exclusão das respectivas 

informações da plataforma. 

 

A sentença foi reformada pela 31ª 

Câmara de Direito Privado do TJSP. Em 

seu voto, o relator do processo, 

desembargador Adilson de Araújo, citou 

a jurisprudência do tribunal para 

salientar que o nome do devedor em 

cadastro de inadimplentes dispensa 

autorização, salvo quando para o 

compartilhamento do histórico. A 

própria LGPD reconheceria a existência 

de legítimo interesse no tratamento de 

dados pessoais com o intuito de análise 

para concessão de crédito. Como a 

Serasa teria expressado que não 

compartilha os dados terceiros, o juiz 

conservou a declaração de 

inexigibilidade, mas determinou a 

manutenção do nome da autora no 

cadastro. 

 

Questionada pelo JOTA, a Serasa disse 

que a segurança e a privacidade dos 

consumidores são suas prioridades. 

“Além de contribuir com a educação da 

sociedade acerca da importância dos 

dados pessoais, a transparência no 

tratamento das informações é um 

compromisso da empresa.” Segundo ela, 

explicações sobre como são coletados, 

utilizados, fornecidos e armazenados os 

dados pessoais estão disponíveis em seu 

site. 

 

Na sua avaliação, o aumento de 

demandas judiciais relacionadas ao 

tema pode ser atribuído ao fato de a 

LGPD ser um instrumento recente. A 

Serasa citou, por exemplo, movimentos 

similares como o que ocorreu com o 

Código de Defesa do Consumidor. 

 

A empresa reiterou o compromisso com 

a segurança dos consumidores e disse 

disponibilizar equipes para sanar 

dúvidas sobre diferentes serviços. 

 

Vazamento de dados em 
julgamentos de LGPD 
 
Outro assunto recorrente em 

julgamentos do TJSP relacionados à 

proteção de dados e à LGPD é o 

vazamento de dados. Há uma série de 

processos contra a empresa de energia 

elétrica Enel, por exemplo, por falha na 

guarda de dados pessoais de 

consumidores. Em um deles, o autor 
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buscou uma indenização por danos 

morais em razão da “dor da angústia e o 

sofrimento com o sentimento da 

insegurança”. A sustentação não foi 

acolhida pelo colegiado da 14ª Câmara 

de Direito Privado, segundo o qual o 

homem não conseguiu comprovar a 

ocorrência de efetivo danos passíveis de 

reparação. 

 

A Enel foi procurada pela reportagem, 

mas não respondeu até o momento de 

fechamento desta matéria. 

 

A LGPD também foi invocada, inclusive, 

numa briga de condomínio, que se 

converteu numa ação por alegada 

divulgação de imagens contendo o autor, 

sem camisa, transitando pelas áreas 

comuns. A 5ª Câmara, entretanto, negou 

provimento por falta de provas de que o 

acusado teria publicado o conteúdo no 

grupo de WhatsApp dos moradores. 

 

Atos administrativos, contratos e 

pedidos de obtenção de dados também 

aparecem em casos de LGPD no TJSP. 

 

Os processos citados na reportagem, 

conforme a ordem em que aparecem, 

têm os números: 

 

1002747-34.2021.8.26.0077 (Mgw 

Ativos); 1058894-14.2021.8.26.0002 

(Claro); 1008869-13.2021.8.26.0320 

(Claro); 1000930-54.2021.8.26.0005 

(Enel); 1006456-11.2021.8.26.0002 

(Condomínio Residencial Fatto 

Morumbi). 
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Por meio do PLP 18/22, discute-se na 

Câmara dos Deputados a criação de 

alterações no Código Tributário 

Nacional (CTN)[1] e na Lei Kandir[2], 

para expressar o caráter essencial e 

indispensável dos combustíveis, da 

energia elétrica, dos serviços de 

comunicação e de transporte coletivo. 

Nesta segunda-feira (23) foram também 

apensados ao projeto o PLP 72/2022 e 

o PLP 73/2022, que possuem teores 

similares e podem ser tratados 

conjuntamente. 

 

A essencialidade segundo a 
Constituição e o STF 
 

A essencialidade é critério eleito pela 

Constituição de 1988 para fixação das 

alíquotas do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS). Embora para o IPI 

tenha sido determinada a 

obrigatoriedade da adoção da técnica da 

seletividade (“será seletivo, em função 

da essencialidade do produto”[3]), para o 

ICMS ela é optativa (“poderá ser 

seletivo, em função da essencialidade 

das mercadorias e dos serviços”[4]). 

Ocorre que o IPI não incide sobre 

qualquer dos bens e serviços indicados 

no PLP 18/2022, de modo que 

deteremos a presente análise ao ICMS. 

 

Ao facultar aos estados e ao Distrito 

Federal o uso da técnica da seletividade 

para o ICMS, a Constituição elegeu 

apenas um critério: o da essencialidade. 

Isso significa que, caso tais entes 

federados optem por manejar as 

alíquotas do ICMS sobre alguma 

mercadoria ou serviço, aumentando ou 

diminuindo em relação à alíquota 

padrão, deverão levar em consideração o 

critério da essencialidade. 

 

O termo “essencialidade”, porém, é 

plurívoco, não traduzindo um conceito 

determinado. O adjetivo “essencial” 

pode se restringir ao produto ou ao 

serviço, por si sós, mas pode também se 

referir a outros aspectos do fato gerador 

do tributo, por exemplo: 1) ao 

adquirente ou ao tomador; 2) à 

quantidade de bens ou serviços da 

operação; 3) ao valor da operação; 4) ao 

local; 5) à causa da operação; ou até 

mesmo 6) à origem ou método de 

produção da mercadoria ou serviço. 

 

Recentemente, o STF se debruçou sobre 

alguns aspectos da questão, sob o rito da 

repercussão geral, quando avaliou a 

legislação de Santa Catarina sobre as 
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alíquotas de energia elétrica e de 

serviços de telecomunicação (RE 

714.139/SC). O legislador catarinense 

optou por atribuir a alíquota de 12% do 

ICMS sobre o consumo de energia 

elétrica por pequenos domicílios, que 

consumissem até 150 kW, e por 

cooperativas rurais, que gastassem até 

500 kW. Para os demais consumidores 

de energia, determinou-se a aplicação da 

alíquota de 25%, consideravelmente 

superior à alíquota padrão daquele 

estado (17%). Por sua vez, todos os 

serviços de telecomunicação foram 

gravados com a alíquota de 25%. 

 

Curioso notar que, embora os ministros 

tenham se posicionado em unanimidade 

sobre a inconstitucionalidade da 

alíquota de 25% sobre 

telecomunicações, divergiram em 

relação à adoção da alíquota de 25% 

sobre a energia elétrica. Para os 

ministros Alexandre de Moraes, Gilmar 

Mendes e Luís Roberto Barroso, a 

legislação catarinense fez adequado uso 

da essencialidade, pois foi feita maior 

cobrança daqueles que consomem mais 

e que possuem maior capacidade 

contributiva[5]. 

 

Entretanto, prevaleceu o entendimento 

de que “a essencialidade da energia 

elétrica independe da classe na qual se 

enquadra seu consumidor (ou 

consumo) ou da quantidade de energia 

elétrica consumida”, conforme 

asseverou o ministro Dias Toffoli. 

Segundo ele, embora a legislação 

catarinense tivesse observado a eficácia 

positiva da seletividade, por meio da 

diminuição das alíquotas para o 

pequeno consumidor, ela violou sua 

eficácia negativa, razão pela qual a sua 

alíquota deve regredir ao patamar geral 

do tributo, passando a 17%. 

 

Naquela oportunidade, o contribuinte 

também pleiteou a declaração de 

inconstitucionalidade da alíquota de 

12% sobre as operações com energia 

elétrica destinadas a pequenos 

consumidores, pois estaria extrapolando 

a técnica da seletividade da mercadoria 

e avaliando a condição de seu 

destinatário. Contra tal argumento, o 

ministro Dias Toffoli ponderou que o 

ICMS, para além de seu caráter seletivo, 

“pode levar em conta diversos 

elementos, tais como: a qualidade 

intrínseca da mercadoria ou do serviço; 

o fim para que se presta um ou outro; 

seu preço; a capacidade econômica do 

consumidor final; as características 

sociais, econômicas e naturais do país e 

do estado instituidor do imposto; a 

função extrafiscal da tributação etc.” 

 

De acordo com a decisão do STF, não há 

óbices para que o legislador estadual 

pondere, em conjunto com a 

essencialidade, outros princípios 

norteadores do sistema tributário 

nacional para estabelecer as alíquotas do 

ICMS, tais como o da capacidade 

contributiva, como ferramenta de 

política fiscal. A esse respeito, 

exemplificou-se que podem também ser 

considerados essenciais equipamentos 

menos poluentes ou que possam 

modernizar um parque industrial[6], com 

base em outros princípios da 

Constituição. 

 

Afinal, restou publicado pelo STF, em 18 

de outubro de 2021, o Tema nº 745, com 

o seguinte teor: “Adotada pelo 

legislador estadual a técnica da 

seletividade em relação ao Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS), discrepam do figurino 

constitucional alíquotas sobre as 

operações de energia elétrica e serviços 

de telecomunicação em patamar 

superior ao das operações em geral, 
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considerada a essencialidade dos bens e 

serviços”. 

 

Comentários sobre o PLP 18/22 
 
Com base nos apontamentos acima, 

parece-nos importante ponderar 

a prescindibilidade da alteração 

proposta para o CTN, por meio da 

inclusão do artigo 18-A. Isso porque 

segundo a redação proposta para o caput 

do artigo 18-A (que estaria no Título III, 

Capítulo I do CTN, ou seja, disposições 

gerais sobre impostos): “Para fins da 

incidência de impostos sobre a 

produção, a comercialização, a 

prestação de serviços ou a importação, 

os combustíveis, a energia elétrica, as 

comunicações e o transporte coletivo 

são considerados bens e serviços 

essenciais e indispensáveis, não 

podendo ser tratados como supérfluos”. 

 

Ocorre que, conforme consta da 

Constituição Federal[7], apenas o 

Imposto de Importação, o Imposto de 

Exportação e o ICMS incidem sobre 

operações relativas à energia elétrica, 

serviços de telecomunicações, derivados 

de petróleo, combustíveis e minerais do 

país e, quanto ao transporte coletivo, 

não há IPI. E, como vimos, apenas o IPI 

e o ICMS são impostos norteados pela 

técnica da seletividade, por meio do 

critério da essencialidade. 

 

Diante deste cenário, parece-nos que 

bastaria a alteração da Lei Kandir, o que 

está também previsto no referido PLP. 

Portanto, não nos parece que seria 

necessária uma alteração do CTN, para 

incluir o artigo 18-A do CTN. De fato, 

apenas a alteração na Lei Kandir se faria 

pertinente, tendo em vista que o ICMS é 

o único tributo que seria impactado com 

a pretendida delimitação do critério da 

essencialidade. Aliás, o Imposto de 

Importação e o Imposto de Exportação 

são impostos regulatórios, logo, não 

submetidos ao critério de seletividade, a 

que o ICMS está sujeito. 

 

Outra ponderação quanto ao PLP nº 

18/2022 diz respeito ao entendimento 

de que a de que a lista de mercadorias e 

serviços indicadas seja considerada 

taxativa. Com isso, estados e o Distrito 

Federal estariam autorizados a deixar de 

utilizar o critério da essencialidade para 

bens notadamente essenciais que não 

estejam previstos no PLP, tais como os 

itens da cesta básica e os medicamentos. 

A esse respeito, alguns ajustes na 

redação dos dispositivos poderiam ser 

feitos, para que fosse demonstrado o 

caráter meramente exemplificativo dos 

itens ali arrolados. 

 

Uma terceira ponderação sobre o 

projeto diz respeito à conjugação da 

essencialidade com outros valores 

constitucionais. Como vimos, o STF 

concluiu que o dimensionamento do 

ICMS “pode levar em conta outros 

elementos além da qualidade intrínseca 

da mercadoria ou do serviço”, tais como 

a capacidade contributiva do 

contribuinte, dentre outros aspectos de 

política fiscal (por exemplo, desestímulo 

a itens poluentes). No caso dos 

combustíveis, pode-se esperar que, por 

exemplo, alguns estados privilegiem o 

consumo do etanol, reduzindo suas 

alíquotas. O mesmo poderia ser feito 

com a energia elétrica de origem 

fotovoltaica ou eólica. Entretanto, a 

redação proposta não traduz fielmente o 

entendimento firmado pelo STF, 

podendo gerar novos questionamentos 

acerca do uso de alíquotas menores, 

entre as mercadorias e serviços 

elencados no texto sugerido. 

 

Especificamente no que diz respeito ao 

impacto sobre os combustíveis, é de se 

notar que o PLP 18/2022, 

aparentemente, não dialoga com a Lei 
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Complementar 192, de 11 de março 

de 2022, que determinou a criação de 

uma alíquota uniforme em todo 

território nacional e específica (ad rem), 

por unidade de medida. No caso do 

diesel, o CONFAZ determinou que a 

alíquota aplicável será de R$ 1 por 

litro do combustível. Neste caso, será 

necessário o apontamento de que a 

fixação neste parâmetro deverá estar em 

linha com o princípio da essencialidade, 

por meio de, por exemplo, uma 

demonstração de que a carga tributária é 

inferior, comparativamente com 

produtos não essenciais. 

 

Merece também ser pontuado que, caso 

as diretrizes do Tema nº 745 do STF 

fossem efetivamente seguidas por todas 

as instâncias administrativas e judiciais 

do país, seria – em primeira análise – 

desnecessária a alteração proposta por 

meio do PLP 18/2022. Contudo, 

considerando-se que a decisão proferida 

no RE 714.139/SC se restringiu à energia 

elétrica e ao serviço de telecomunicação, 

o projeto inova ao incluir os 

combustíveis e os serviços de transporte 

coletivo como elementos essenciais à 

população, podendo levar a um ajuste 

espontâneo de suas respectivas 

alíquotas, por meio dos entes 

arrecadadores. Isso também reforça a 

importância de que a redação do PLP 

não seja vista como taxativa, conforme 

mencionado acima. 

 

Por outro lado, é de se esperar que a 

alteração legislativa tenha sua 

constitucionalidade questionada no 

STF, sob o argumento de afronta à 

autonomia financeiro-tributária dos 

estados e do Distrito Federal. Ainda, 

pode-se supor que alguns Estados 

busquem manter a diferenciação hoje 

existente entre combustíveis diversos, 

com base em critérios da própria 

essencialidade. Por exemplo, hoje o 

estado de São Paulo aplica a alíquota de 

12% para o etanol hidratado, o óleo 

diesel e o biodiesel, ao passo que utiliza 

a alíquota de 25% para a gasolina, 

distinções que poderiam teoricamente 

ser defendidas, com base no RE 

714.139/SC. 

 

Continuando no exemplo de São Paulo, 

caso seja convertido em lei o PLP 

18/2022, as alíquotas da gasolina teriam 

de passar a equivaler a 18%, o 

que prejudicaria o orçamento 

estadual. Nessa toada, não há garantias 

de que o tratamento seja mantido para 

os demais itens. Isto é, para proceder ao 

reequilíbrio de suas contas, tanto as 

alíquotas do etanol e do diesel poderão 

ser majoradas quanto a alíquota geral 

poderá ser modificada, passando, por 

exemplo, ao patamar de 20%, 

impactando todas as operações com 

mercadorias e serviços do estado. 

 

Ainda, o PLP parece em nada agregar 

no tocante à simplificação da 

sistemática de tributação, ponto que é 

sempre lembrando quando se trata dos 

textos de reforma tributária que estão 

sendo discutidos no Congresso. 

 

Finalmente, embora o PLP 18/2022 

poderia levar à diminuição pontual da 

carga tributária sobre algumas 

mercadorias e serviços, não 

necessariamente levaria à solução do 

problema da alta dos preços dos 

combustíveis, tendo em vista que há 

outros fatores que têm se mostrado mais 

determinantes na formação do preço 

pago pelo consumidor final. 

 
[1] No CTN, seria acrescido o artigo 18-A, 

com o seguinte teor: 

 

“Art. 18-A Para fins da incidência de 

impostos sobre a produção, a 

comercialização, a prestação de 
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serviços ou a importação, os 

combustíveis, a energia elétrica, as 

comunicações e o transporte coletivo 

são considerados bens e serviços 

essenciais e indispensáveis, não 

podendo ser tratados como supérfluos. 

 

Parágrafo único. Para o efeito do 

disposto neste artigo, é facultado ao 

ente federativo competente a aplicação 

de alíquotas reduzidas em relação aos 

bens referidos no caput, como forma de 

beneficiar os consumidores em geral.” 

 
[2] Na Lei Kandir, seria acrescido o artigo 

32-A: 

 

“Art. 32-A As operações relativas aos 

combustíveis, à energia elétrica, às 

comunicações e ao transporte coletivo, 

para fins de incidência de imposto 

previsto nesta Lei, são considerados 

bens e serviços essenciais e 

indispensáveis, não podendo ser 

tratados como supérfluos. 

 

Parágrafo único. Para o efeito do 

disposto neste artigo, é facultado ao 

ente federativo competente a aplicação 

de alíquotas reduzidas em relação aos 

bens referidos no caput, como forma de 

beneficiar os consumidores em geral.” 

 
[3] Art. 153, §3º, inc. I, da CF. 

 
[4] Art. 155, §2º, inc. III, da CF. 

 
[5] Nos termos do voto do ministro 

Alexandre de Moraes, “o tratamento 

diferenciado foi estabelecido pelo 

Estado justamente com vistas a 

equalizar o ônus das operações com 

energia elétrica, de modo a cobrar mais 

de quem consome mais e possui maior 

capacidade contributiva, e cobrar 

menos de quem consome menos e possui 

menor capacidade contributiva.” 

 

[6] SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito 

Tributário. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2019, p. 426. 

 
[7] Art. 155, §3º, da CF. 
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Brasil 

Saneamento vive explosão no 
uso de debêntures sem IR 
 
Aval para emissões com incentivo fiscal 
bate recorde e outros R$ 13,8 bilhões já 
estão em análise 
 
Por Daniel Rittner — De Brasília 
23/05/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Pedro Maranhão, secretário de 

Saneamento: diminuição do prazo de 

análise dos pedidos recebidos pelo 

ministério — Foto: Divulgação 

 

Em ebulição desde a entrada em 

vigência de um novo marco legal, que 

está prestes a completar dois anos, o 

avanço do saneamento básico tem 

sido financiado cada vez mais por 

recursos privados - e não apenas onde 

houve leilões para a operação dos 

serviços de água e esgoto. O uso 

de debêntures incentivadas para 

financiar projetos no setor cresce 

aceleradamente e já supera, em 2022, o 

recorde atingido em outros anos. 

 

Essa modalidade de debêntures tem 

isenção de Imposto de Renda (IR) para 

investidores pessoa física. A proposta 

para emissão dos títulos precisa ser 

autorizada pelo ministério do setor 

envolvido a fim de garantir o benefício 

fiscal. 

 

Neste ano, somente até a semana 

passada, a Secretaria Nacional de 

Saneamento aprovou propostas para o 

lançamento de R$ 3,018 bilhões em 

debêntures incentivadas de empresas do 

setor. 

 

 
Desse total, pouco mais de um terço (R$ 

1,12 bilhão) já teve habilitação publicada 

e o restante (R$ 1,898 bilhão) foi 

enquadrado tecnicamente pela 

secretaria, ficando pendente apenas da 

publicação de uma portaria 

do ministro Daniel 

Ferreira (Desenvolvimento Regional) 

para completar todos os requisitos 

formais. 

 

Para se ter uma ideia do ritmo de 

pedidos e aprovações, o recorde de 

debêntures com isenção de IR na área de 

saneamento era de R$ 2,8 bilhões para 

todo o ano, em 2021. Empresas como a 

estatal paranaense Sanepar, a Águas de 

Teresina e a BRK Ambiental em Rio 

Claro (SP) obtiveram autorização do 

ministério nos últimos meses para fazer 

suas captações com o incentivo 

tributário. 

 

O secretário de Saneamento, Pedro 

Maranhão, afirmou ao Valor que outras 

sete propostas para a captação de 

debêntures incentivadas estão em 

análise atualmente. Elas somam R$ 13,8 
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bilhões - quase cinco vezes o total de 

emissões autorizadas no ano passado. 

 

Na avaliação do secretário, não só as 

novas concessões de saneamento têm 

movimentado esse mercado. A meta, 

fixada na Lei 14.026/20, de 

universalização do saneamento - 99% de 

abastecimento regular de água potável e 

90% de coleta/tratamento de esgoto - 

até 2033 agilizou pedidos também das 

estatais. Além da Sanepar, companhias 

estaduais como Sabesp (SP), Copasa 

(MG), Cagece (CE) e Saneago (GO) 

lançaram debêntures incentivadas. 

 

Empresas responsáveis pela 

administração de aterros sanitários 

começaram igualmente a explorar essa 

fonte de financiamento como 

alternativa. A Ciclus Ambiental 

inaugurou o uso desses papéis para 

bancar investimentos em obras 

relacionadas ao manejo de resíduos 

sólidos urbanos. 

 

Ela foi autorizada, em junho de 2021, a 

captar até R$ 450 milhões para o aterro 

em Seropédica (RJ). Os recursos 

poderão ser aplicados na implantação de 

uma nova estação de tratamento de 

chorume e de uma unidade de geração 

de energia a partir do biogás, com 2,8 

MW de potência. 

 

“Estamos conversando mais com as 

empresas e tentando convencê-las de 

que as debêntures incentivadas são um 

mecanismo interessante de 

financiamento”, diz o secretário 

Maranhão. “Por outro lado, fizemos uma 

restruturação interna e conseguimos 

diminuir, de oito para quatro meses, o 

prazo de análise dos pedidos recebidos 

pelo ministério.” 

 

Nos últimos anos, antes mesmo da 

aprovação do novo marco legal, o 

BNDES e a CEF já vinham perdendo 

espaço como fontes de crédito para o 

saneamento. Entre 2016 e 2019, já 

haviam reduzido sua participação nos 

empréstimos para operadoras privadas 

de água e esgoto de 58% para 40%. 

 

“A demanda por investimentos é tão alta 

que se faz necessária a diversificação do 

financiamento”, observa a 

superintendente técnica da Abcon 

(associação das concessionárias 

privadas de saneamento), Ilana Ferreira. 

Para ela, depois de iniciar captações por 

debêntures incentivadas, o setor passa 

agora por um salto no uso do 

mecanismo. O próximo desafio, 

acredita, é alongar os prazos dos papéis 

- que hoje normalmente ainda é de 

metade do período de resgate das 

empresas do setor elétrico, onde o 

expediente já é mais conhecido do 

mercado. 

 

Ilana avalia que as próprias estatais de 

saneamento devem usar mais a emissões 

de debêntures depois de concluído o 

processo de comprovação econômica-

financeira para manter-se à frente de 

seus contratos, o que ocorreu no fim de 

março. Elas precisaram demonstrar 

condições de universalização dos 

serviços até 2033, mas agora precisam 

investir para levar água tratada e 

esgotamento sanitário para milhões de 

habitantes. 

 

Segundo um assessor financeiro que 

trabalha na estruturação de projetos e 

preferiu falar anonimamente, os quatro 

blocos privatizados da Cedae (RJ) 

devem fazer captações bilionárias com a 

emissão de debêntures incentivadas, nos 

próximos meses. 

 

Outras concessões leiloadas 

recentemente - em Alagoas, no Amapá e 

a PPP de saneamento em Mato Grosso 
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do Sul - também alimentam a 

expectativa de bilhões de investimentos 

no setor ao longo dos próximos anos. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/23/saneamento-vive-
explosao-no-uso-de-debentures-sem-
ir.ghtml   
 
Retorne ao índice 
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Brasil 

É hora de cortar ICMS para 
conter preços? 
 
Para especialistas, projeto é mais uma 
tentativa de o governo fazer política 
macroeconômica de combate à inflação 
usando sobras de caixa dos Estados e 
municípios 
 
Por Marta Watanabe e Anaïs 
Fernandes — De São Paulo 
23/05/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Lira: projeto provocaria perda de 

receitas para Estados e municípios — 

Foto: Marina Ramos/Câmara dos 

Deputados 

 

A redução de alíquotas do ICMS sobre 

combustíveis, energia elétrica, 

telecomunicações e transporte coletiva, 

conforme defendido pelo presidente da 

Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-

AL), pode tirar de 1,2 a 1,5 ponto 

percentual da inflação, mas não resolve 

o problema da alta de preços e traz perda 

de receitas para Estados e municípios 

estimada entre R$ 55 bilhões e R$ 60 

bilhões em 12 meses. 

 

A ideia do projeto que Lira quer colocar 

em votação é estabelecer as atividades 

mencionadas como essenciais e com isso 

limitar a tributação à alíquota padrão de 

ICMS, de 17%. Hoje os Estados 

costumam aplicar nelas alíquotas acima 

da padrão, com cobranças que chegam a 

30% de ICMS, principalmente em 

combustíveis e energia. 

 

A investida de Lira é, para especialistas, 

mais uma forma de o governo fazer 

política macroeconômica de combate à 

inflação usando um momento em que 

Estados e municípios estão com espaço 

fiscal e “sobra” de caixa. Nesse sentido, 

já houve as alterações para reduzir o 

ICMS sobre combustíveis e também o 

corte de 25% do IPI, que tem parte de 

sua arrecadação distribuída a Estados e 

municípios. 

 

A disponibilidade de caixa dos Estados e 

municípios chegou a alcançar picos 

históricos mais recentemente. Parte 

importante desses governos 

subnacionais fechou 2020 com 

superávits financeiros porque houve 

transferências extraordinárias para 

combate à pandemia e a arrecadação 

não evoluiu de forma tão negativa 

quanto se imaginava. Em 2021 a 

inflação, a alta de preços das 

commodities e a composição do 

crescimento da economia trouxeram 

arrecadação surpreendente de ICMS aos 

Estados. 

 

Dados do Banco Central apontam que os 

Estados contavam com cerca de R$ 170 

bilhões em caixa em março, destaca 

Manoel Pires, coordenador do Núcleo de 

Política Econômica e do Observatório de 

Política Fiscal do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas 

(FGV Ibre). Em dezembro de 2020, o 

valor era de R$ 65 bilhões. Como “o 

dinheiro está sobrando”, diz ele, há uma 

visão de que os Estados têm recursos 

para financiar uma política 

macroeconômica de combate á inflação. 
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É o que está sendo feito neste momento 

de inflação elevada, em que a alta de 

combustíveis afeta preços de forma 

generalizada, geral mal estar na 

economia, diz. 

 

No esquema federativo brasileiro, diz 

Pires, o uso da “bonança” e espaço fiscal 

dos Estados é legítimo, pois os temas 

tratados são de interesse público e todos 

podem contribuir, mas essa conta ficou 

“muito salgada” para os Estados. Isso, 

defende, deve ser feito de forma 

equilibrada para não invalidar o esforço 

fiscal dos últimos anos e esgotar mais 

uma vez a capacidade financeira dos 

Estados diante de uma conjuntura 

desafiadora. 

 

O projeto defendido pelo presidente da 

Câmara dos Deputados pode retirar 

cerca de 1,4/1,5 ponto percentual da 

inflação, mas com um impacto fiscal 

para Estados e municípios entre R$ 55 

bilhões e R$ 60 bilhões em 12 meses, 

estima Gabriel Leal de Barros, 

economista-chefe da Ryo Asset. 

 

"Pela foto, em que praticamente todos os 

Estados têm observado avanço relevante 

nas suas receitas, resultado do imposto 

inflacionário, haveria espaço [para a 

medida], em tese", diz Barros. 

 

Ele pondera, no entanto, que a decisão 

de muitos governadores de usar o ganho 

de receita temporário para ampliar 

gastos permanentes piora a perspectiva 

das contas públicas desses entes. 

 

A ASA Investments, que tem projeção de 

IPCA em 9,5% para este ano e 4,8% para 

o próximo, estima que a medida do 

ICMS poderia retirar cerca de 1,2 ponto 

percentual da inflação. Nas contas da 

gestora, a gasolina tem mais "gordura" 

para queimar, com impacto estimado de 

0,88 ponto, seguida da energia, com 

0,27 ponto. 

 

Para Felipe Sichel, economista-chefe do 

Modal, mesmo que se fale de impostos 

estaduais, a situação fiscal do Brasil é 

"muito delicada" para permitir esse tipo 

de medida. 

 

"O que preocupa é que não existe clareza 

sobre esse projeto do ICMS, de um lado, 

e, de outro, vai afetar arrecadação. Teria 

um impacto para baixo na inflação no 

curto prazo, mas não resolve o problema 

subjacente dos combustíveis, que está 

relacionado à dinâmica da commodity", 

diz ele. 

 

Sichel lembra que a própria arrecadação 

dos Estados tem subido, entre outras 

coisas, por causa do avanço no preço dos 

combustíveis e, consequentemente, do 

ICMS recolhido. "A melhora de caixa dos 

Estados é conjuntural, o problema fiscal 

brasileiro e dos entes subnacionais é 

estrutural. Você não deveria tomar 

medida que tem impacto estrutural com 

base em uma conjuntura mais positiva", 

afirma. 

 

Analistas e secretários de Fazenda 

estaduais se mostram divididos a 

respeito da possibilidade de a medida 

ser aprovada. No fim da semana 

passada, havia uma visão no mercado, 

probabilidade maior de aprovação. 

 

Economistas dizem que a pauta 

dificilmente estaria na mesa não fosse a 

persistência da inflação e o ano eleitoral. 

 

Décio Padilha, secretário de Fazenda de 

Pernambuco e presidente do Comsefaz, 

comitê que reúne secretários estaduais 

de Fazenda, diz que os Estados não 

suportarão o impacto da redução de 

alíquotas. Ele lembra ainda que 25% da 

arrecadação do ICMS é repassada aos 
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municípios. Segundo o secretário, o 

comitê deve estudar com profundidade o 

texto do projeto para verificar se é 

constitucional. 

 

O projeto defendido por Lira é mais uma 

iniciativa na esteira de outras que já 

vieram e minaram parte das receitas 

estaduais e municipais. 

 

A redução de 25% do IPI, segundo o 

Comsefaz, já deve trazer impacto de 

cerca de R$ 10 bilhões aos governos 

regionais. A redução do IPI foi decretado 

pelo governo regional como forma de 

reduzir pressão de custos e promover 

crescimento econômico. Mudanças 

recentes no ICMS feitas pelos Estados 

em meio a pressões do governo federal, 

também já tiveram impacto nos cofres 

estaduais. Segundo o Comsefaz, os 

Estados deixaram de arrecadar de 

novembro a abri deste ano R$ 16,2 

bilhões em ICMS em razão do 

congelamento da base de cálculo 

instituído em novembro passado. Até o 

fim do ano, serão R$ 37,2 bilhões, ainda 

segundo o comitê. 

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

2022/05/23/e-hora-de-cortar-icms-

para-conter-precos.ghtml  
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Finanças 

Dólar cai a R$ 4,80 com 
diferencial de crescimento no 
foco dos agentes 
 
Investidores acompanham cena externa 
e esperam dados econômicos do Brasil 
 
Por Victor Rezende, Valor — São Paulo 
23/05/2022 09h56  Atualizado há 50 
minutos 

 
Em um movimento alinhado ao 

observado em outros mercados 

emergentes, o dólar opera 

em queda firme contra o real, na 

medida em que a moeda americana 

perde força de forma generalizada neste 

início de semana. Os sinais de que os 

juros na zona do euro serão elevados 

ajudam a enfraquecer o dólar, ao mesmo 

tempo em que os agentes continuam a 

colocar na balança o diferencial de juros 

entre o Brasil e os Estados Unidos e 

monitoram, ainda, o diferencial de 

crescimento. 

 

Por volta de 10h40, o dólar era 

negociado a R$ 4,8097 no mercado à 

vista, em queda de 1,30%, e se mantinha 

perto da mínima do dia (R$ 4,8007). Ao 

mesmo tempo, o dólar futuro para junho 

recuava 1,48%, para R$ 4,8215. 

 

“O excepcionalismo econômico dos 

Estados Unidos foi afetado nas últimas 

semanas”, observam os estrategistas de 

câmbio do Wells Fargo. Eles notam que 

indicadores econômicos ficaram abaixo 

das expectativas nos últimos dias, o que 

gerou uma queda acentuada no índice de 

surpresa econômica dos EUA em relação 

a outras economias do G10. Além disso, 

cabe apontar que as estimativas de 

crescimento econômico no Brasil têm 

sido elevadas nas últimas semanas, ao 

mesmo tempo em que há um viés de 

baixa nas projeções para a expansão da 

economia americana neste ano. 

 

Em relatório enviado a clientes, o 

estrategista Juan Prada, do Barclays, 

observa que, na semana passada, o real 

foi beneficiado pela melhora do 

sentimento em torno da China e pela 

ampla fraqueza do dólar. 

“Permanecemos construtivos, já que o 

‘carry’ elevado e os riscos relativamente 

contidos no curto prazo sustentam a 

moeda e mantemos nossa 

recomendação comprada no real por 

meio de reversões de risco”, escreve o 

profissional. 

 

 
— Foto: Pixabay 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/05/23/dolar-recua-com-
exterior-e-juros-futuros-sobem-com-
discussoes-sobre-icms-no-foco.ghtml  
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Empresas 

Grupos de saúde têm perda de 
margem 
 
Economia fraca, ômicron e juro alto 
afetam balanços até março 
 
Por Beth Koike — De São Paulo 
23/05/2022 05h01  Atualizado há 3 
horas 

 

 
As 14 companhias de saúde de capital 

aberto - hospitais, laboratórios de 

medicina diagnóstica e operadoras de 

convênio médico - tiveram perda de 

rentabilidade no primeiro trimestre, 

quando comparado ao mesmo período 

do ano passado. Os balanços foram 

impactos pelo ambiente 

macroeconômico, que levou a mais 

cancelamentos de planos de saúde, e 

pela onda da variante ômicron no início 

do ano, que reduziu a realização de 

outros procedimentos médicos e gerou 

receita menor aos prestadores de 

serviços. 

 

Além disso, como boa parte das 

empresas de saúde vêm num forte 

processo de fusões e aquisições, que 

exigem recursos e elevam o 

endividamento, o resultado financeiro 

se deteriorou com a alta dos juros, 

refletindo no lucro líquido. 

 

As mais afetadas no trimestre foram a 

operadora Hapvida e a corretora e 

administradora de convênios médicos 

Qualicorp, ambas com grande perda de 

clientes. A Hapvida, que concluiu sua 

fusão com a NotreDame Intermédica em 

fevereiro, teve 431 mil contratos 

suspensos e outros 157 mil 

cancelamentos devido à demissões nas 

empresas que ofereciam o benefício a 

seus funcionários. Houve 524 mil novas 

vendas, mas não foram suficientes para 

cobrir todas as perdas. O mesmo ocorreu 

com a Qualicorp, que conquistou 115,1 

mil clientes, mas teve 131,1 mil baixas na 

carteira. 

 

No dia da divulgação dos números 

trimestrais, o papel da Quali 

desvalorizou 13% na bolsa e da Hapvida, 

quase 17%, diante dos resultados fracos, 

mas também por causa das perspectivas. 

O cenário daqui para frente é incerto 

com os juros elevados e altos reajustes 

dos planos, cujos aumentos esperados 

giram entre 15% e 20%, em média. Por 

um lado, a recomposição da inflação 

médica vai proporcionar melhoria na 

receita e outros ganhos às companhias, 

mas ao mesmo tempo há um risco maior 

de inadimplência e desistência do 

convênio. “Início de 2022 fraco, mas o 

pior já passou?” foi o questionamento 

feito pelos analistas do Itaú BBA, em 

relatório. 

 

As seguradoras SulAmérica, Bradesco 

Saúde e Porto Saúde viram sua taxa de 

sinistralidade aumentar no primeiro 

trimestre, que foi compensada pela 

melhora no resultado financeiro. As 

seguradoras têm esse indicador melhor 

porque têm maior volume de reservas do 

que as operadoras e não estão 
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promovendo aquisições no mesmo 

ritmo de suas concorrentes. 

 

A OdontoPrev, maior operadora de 

planos dentais do país, também sentiu o 

impacto do ambiente econômico. No 

primeiro trimestre, a companhia perdeu 

28 mil usuários e o tíquete médio caiu 

1,2%. 

 

Os cinco grupos hospitalares - Rede 

D’Or, Mater Dei, Dasa, Kora e 

Oncoclínicas - viram a margem do lucro 

antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização (Ebitda) cair, com 

variações entre 0,2 a 3,7 pontos 

percentuais. No início do ano, a 

disseminação da ômicron fez o tíquete 

médio dos procedimentos realizados nos 

hospitais ser menor. Na Rede D’Or, a 

redução foi de 3,2% e na Mater Dei, 12%. 

“Vemos a queda de tíquete, pressão de 

margens e alta alavancagem como uma 

combinação preocupante para os 

resultados no curto prazo”, diz relatório 

da XP. 

 

Entre as redes de medicina diagnóstica, 

há perda de rentabilidade devido à covid 

e resultado financeiro negativo. Mas a 

performance entre elas varia bastante. 

Fleury e Hermes Pardini registraram 

alta de dois dígitos na receita, mas a 

última linha do balanço foi pressionada 

por despesas financeiras. Já a Alliar, que 

teve o controle vendido ao empresário 

Nelson Tanure, teve piora nos principais 

indicadores. A rede atribuiu o 

desempenho à onda de covid, que levou 

à redução de exames eletivos e ao 

afastamento de profissionais da 

empresa. 

 

Em comum, os executivos das empresas 

destacaram em suas teleconferências 

com analistas e investidores que o 

cenário no mês de março já foi de 

retomada, com menor volume de 

demissões nas empresas contratantes de 

convênios médicos. Além disso, há 

expectativa positiva com aumento dos 

tíquetes vindo dos reajustes dos planos e 

retomada de procedimentos eletivos, 

que geram maior ganho, com o 

arrefecimento da covid. 

 

A maior parte dos presidentes e 

diretores financeiros dos grupos de 

saúde disse que, apesar do atual patamar 

da taxa Selic e seu impacto na última 

linha do balanço, não pretende reduzir a 

estratégia de crescimento por 

aquisições. Eles ponderaram que as 

análises estão mais criteriosas, mas não 

houve mudança de planos. A Hapvida 

tem no radar 20 ativos para compra. Já 

a Dasa informou que as aquisições não 

vão ocorrer no mesmo ritmo dos dois 

últimos anos. Nesse período, a 

companhia, controlada pela família 

Bueno, promoveu nove aquisições com 

desembolsos de R$ 2,5 bilhões. 

 

Nos últimos meses, os negócios de 

destaque foram a aquisição da 

SulAmérica pela Rede D’Or e o 

investimento conjunto de R$ 678 

milhões de BP - Beneficência 

Portuguesa, Bradesco Saúde e Fleury em 

uma empresa de oncologia. 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/23/grupos-de-saude-tem-
perda-de-margem.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Cooperativas poderão ter lei 
específica para tratar de 
recuperação judicial 
 
Projeto sobre o tema começou a 
tramitar na Câmara dos Deputados 
 
Por Beatriz Olivon e Raphael Di 
Cunto — De Brasília 
23/05/2022 05h02  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Advogado Abdul Nasser: o pleito das 

cooperativas é antigo e, agora, o 

momento é propício para a análise da 

proposta — Foto: Divulgação 

 

Tramita no Congresso Nacional uma 

importante proposta para as milhares 

de cooperativas no país. Trata da 

possibilidade de pedirem recuperação 

judicial, o que hoje não é possível por 

meio da atual legislação, obrigando-as a 

recorrer ao Judiciário. O projeto de lei 

(PL), de nº 815/2022, entrou como 

prioridade na Câmara dos Deputados, 

apesar de nem todas as cooperativas 

estarem de acordo com o texto, por 

entenderem que dificultaria a 

negociação com credores. 

 

O projeto de lei começou a tramitar 

junto de outra proposta que interessa ao 

setor, a que cria um marco legal para 

as cooperativas. Porém, o presidente da 

Câmara dos Deputados, Arthur 

Lira (PP-AL), decidiu atender na 

semana passada pedido do 

deputado Hugo Leal (PSD-RJ) para 

que os textos possam ser analisados 

separadamente. 

 

Com a separação, o texto que traz regras 

para recuperação judicial das 

cooperativas tramitará em apenas duas 

comissões, a de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria, Comércio e 

Serviços (CDEICS) e a de Constituição e 

Justiça (CCJ), e não mais em quatro. A 

tramitação será conclusiva nas 

comissões, ou seja, se não houver 

recurso para que o projeto tenha que 

passar pelo plenário, a proposta será 

considerada aprovada após votação na 

CCJ e seguirá para o Senado. 

 

Autor do projeto, Leal diz que o texto foi 

um pedido das cooperativas para que 

possam reorganizar suas contas em 

momentos de dificuldades financeiras. 

Ter regras claras para negociar com os 

credores, acrescenta, e tentar sair da 

crise. “Tivemos agora a Lei da Sociedade 

Anônima do Futebol, que é uma espécie 

de Lei de Falências para os clubes, e há 

discussões na Câmara sobre uma norma 

para as micro e pequenas empresas. A 

tendência é cada setor ter um 

regramento próprio”, afirma. 

 

A falta de lei específica para cooperativas 

dificulta a aprovação de pedidos de 

recuperação judicial pelo Judiciário, 

segundo Leal. Um dos casos mais 

emblemáticos envolve a Unimed de 

Petrópolis (RJ), que entrou com pedido 

com base na atual Lei de Falências (nº 

11.101, de 2005). Ela obteve o direito em 

primeira instância, mas a decisão foi 

derrubada na segunda instância com a 

argumentação de falta de previsão legal. 
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O projeto de lei entrou como prioridade 

na agenda legislativa da Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB), o que 

chama a atenção para o texto. Hoje, há 

no país, de acordo com a entidade, 4,8 

mil cooperativas - 2,4 mil com mais de 

20 anos de existência. São 17 milhões de 

cooperados e quase meio milhão de 

empregados CLT. Em 2020, o 

patrimônio líquido das cooperativas 

estava em R$ 145 bilhões e o segmento 

movimentou cerca de R$ 31 bilhões com 

o pagamento de impostos e salários. 

 

“Por ser um tipo de sociedade distinta, 

ela precisa ter seu mecanismo de 

recuperação judicial numa lei própria”, 

afirma Ana Paula Andrade Ramos, 

assessora jurídica da OCB. Ela 

acrescenta que, diferente das sociedades 

empresariais, o cooperado também é o 

dono e cliente da cooperativa. 

 

A Lei Geral das Cooperativas (nº 5764, 

de 1971), diz Ana Paula, foi pensada 

apenas para encerrar a atividade em 

momento de crise financeira. “Não 

existe nenhum mecanismo na lei geral 

orientado ou construído para a 

recuperação econômica e financeira da 

cooperativa”, afirma. “Há desvantagem 

em relação às empresas que têm acesso 

à recuperação judicial e podem tentar 

algum ajuste antes de fecharem as 

portas.” 

 

Na ausência de previsão legal, as 

cooperativas seguem diferentes 

caminhos em momentos de crise, 

segundo a advogada. Algumas pedem no 

Judiciário para ingressar nas condições 

da lei geral de recuperação judicial, 

outras tentam negociar prazos 

diretamente com os juízes e algumas 

apenas encerram as atividades, até de 

maneira irregular. 

 

De acordo com o advogado Abdul 

Nasser, sócio do Schuch Advogados e 

superintendente do Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo no 

Estado do Rio de Janeiro (Sescoop-RJ), 

o pleito é antigo e, agora, o momento é 

propício. De acordo com o advogado, em 

um período de crise econômica, como o 

atual, as cooperativas não têm um 

instrumento que proteja a continuidade 

do empreendimento. 

 

O advogado lembra que houve a 

tentativa de incluir as cooperativas na 

reforma da legislação, na Lei nº 14.112, 

de 2020, mas havia algumas 

inadequações, justamente por causa das 

peculiaridades do negócio e do seu modo 

de funcionamento. Hoje, acrescenta, 

algumas conseguem, por decisão 

judicial, ter acesso à recuperação judicial 

regular. 

 

“Mas depende do entendimento de cada 

juiz. A lei exclui objetivamente as 

cooperativas”, afirma. Ainda assim, 

quando conseguem a recuperação, 

explica o advogado, há questões 

particulares, como o crédito dos 

cooperados, que não tem previsão 

específica e acaba sendo tratado como 

crédito comum. 

 

Entre os pontos do projeto, Nasser 

destaca a necessidade de aprovação do 

plano por uma assembleia de 

cooperados. Também fica claro que as 

obrigações decorrentes de atos 

cooperativos não poderão ser incluídas 

na recuperação judicial. A relação entre 

cooperado e cooperativa, afirma, é 

tratada com diferença, “para não matar 

o negócio”. 

 

O texto prevê ainda que deverão ser 

preservadas as características da 

cooperativa. Pelo projeto, poderão 

vender ativos e estabelecimentos, 
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renovar obrigações e realizar 

financiamentos por meio de fundos 

especializados, além de alterações 

administrativas, fusão, incorporação e 

desmembramento do grupo. 

 

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

cia/2022/05/23/cooperativas-poderao-

ter-lei-especifica-para-tratar-de-

recuperacao-judicial.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Furnas convoca assembleia 
para aprovar aporte na Santo 
Antônio Energia 
 
Reunião, marcada para 30 de maio, 
será com donos de títulos da dívida da 
empresa. Assumir o controle da 
hidrelétrica é uma das opções possíveis 

 
Por Glauce Cavalcanti — Rio de Janeiro 
22/05/2022 17h52  Atualizado há 18 
horas 

 

 
A Santo Antônio Energia, que opera a 

usina hidrelétrica no Rio Madeira (RO), 

pode passar para o controle de 

Furnas/Eletrobras: usina precisa de 

aporte de R$ 1,58 bi para arcar com 

processo de arbitragem — Foto: Edilson 

Dantas 

 

Furnas publicou edital de convocação 

para assembleia geral de debenturistas 

para o próximo dia 30 de maio com o 

objetivo de obter aval para fazer 

um aporte na Santo 

Antônio Energia, consequentemente 

ampliando a participação que a 

subsidiária da Eletrobras detém na 

usina no Madeira, em Rondônia, 

podendo inclusive obter o controle. 

 

O alvo do chamado são debenturistas da 

primeira emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em ações, com 

contrato de novembro de 2019. Em 

convocação publicada no jornal O 

GLOBO deste domingo, Furnas explica 

que o aumento pode representar um 

valor superior a 5% do Ebitda ajustado 

registrado pela companhia em 2021. 

 

O Ebitda — indicador de geração de 

caixa pela companhia — de furnas no 

ano passado foi de R$ 6,8 bilhões. Uma 

fatia superior a 5% desse montante 

representaria mais de R$ 340 milhões. 

 

A convocação vem na sequência à 

aprovação pelos acionistas da Madeira 

Energia (Mesa), controladora da Santo 

Antônio Energia, que cuida da operação 

da usina de mesmo nome no Rio 

Madeira, no último dia 29 de abril. Por 

unanimidade, os sócios da Mesa — 

Furnas, Caixa, Odebrecht, Andrade 

Gutierrez e Cemig — aprovaram um 

aumento de capital de até R$ 1,58 bilhão 

para quitar o pagamento de uma decisão 

arbitral desfavorável à Santo Antônio 

Energia. 

 

 “O eventual aumento de capital pela 

Emissora na MESA destina-se a 

viabilizar que a MESA aumente o capital 

social detido na Santo Antônio Energia, 

conforme Comunicado ao Mercado 

publicado pela SAE em 29 de abril de 

2022”, diz o edital de convocação para a 

assembleia de debenturistas. “Se 

aprovado, Furnas propõe que o 

pagamento seja feito em até dez dias 

úteis após a assembleia a todos os 

debenturistas, em termos e condições 

que serão divulgados até a assembleia 

geral de debenturistas”, complementa. 

 

Esse prazo segue o cronograma 

divulgado pela Santo Antônio Energia de 

30 dias após a aprovação do aumento de 

capital em assembleia para que os sócios 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/hidreletrica-de-santo-antonio-precisa-de-aporte-pode-se-tornar-controlada-da-eletrobras-1-25511970.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/hidreletrica-de-santo-antonio-precisa-de-aporte-pode-se-tornar-controlada-da-eletrobras-1-25511970.ghtml
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decidam sobre a subscrição e 

integralização desse aporte. 

 

Furnas detém 43% de participação na 

Mesa e, segundo comentários no 

mercado, arrisca ser a única a fazer o 

aporte necessário ao aumento de capital, 

o que poderia elevar a companhia ao 

posto de controladora da Santo Antônio 

Energia, colocando uma empresa com 

R$ 19 bilhões em dívidas sob o chapéu 

da Eletrobras às vésperas do processo de 

capitalização da estatal de energia. 

 

A Cemig, segundo o próprio presidente 

da Eletrobras, Rodrigo Limp, é a única 

empresa dentre os sócios que já se 

pronunciou formalmente sobre não 

acompanhar o aporte na Santo Antônio 

Energia. 

 

Ao divulgar o balanço do quatro 

trimestre e de 2021 como um todo, 

Furnas já fez uma provisão no valor de 

perto de R$ 730 milhões, referente a sua 

participação no capital da Santo Antônio 

Energia. No relatório financeiro, 

contudo, a subsidiária da Eletrobras já 

reconhecia a possibilidade de assumir o 

ativo: “O aumento de capital proposto 

tem como objetivo cobrir os custos de 

sentença arbitral, sendo que o aporte se 

dará em até 30 dias, a depender da 

configuração do aporte que será 

efetuado pelos sócios, Furnas poderá 

obter o controle indireto da investida 

MESA.” 

 

Limp, em teleconferência com analistas 

para comentar os resultados da 

Eletrobras no primeiro trimestre deste 

ano, afirmou que Furnas avalia todos os 

cenários possíveis relacionados à Santo 

Antônio. Questionado sobre o alto 

endividamento da empresa de 

Rondônia, frisou que, se houver 

consolidação, a estatal tem uma relação 

entre sua dívida líquida e seu Ebitda de 

uma vez, mas poderia ampliar isso a até 

2,5 vezes. 

 

Elvira Cavalcanti, diretora Financeira e 

de Relações com Investidores da 

Eletrobras, frisou que se Santo Antônio 

acabar absorvida pela companhia, levará 

a dívida com ela, mas também o Ebitda. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/n
egocios/noticia/2022/05/furnas-
convoca-assembleia-de-debenturistas-
para-aprovar-aporte-na-santo-
antonio-energia.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Em empresas familiares, 
‘herdeiros verdes’ mudam 
negócios com foco em 
sustentabilidade 
 
Jovens impulsionam agenda ESG ao 
assumirem gestão ou criam novas 
operações para se aproximar do 
consumo consciente 
 
Por João Paulo Saconi — RIO 
23/05/2022 04h30  Atualizado há 7 
horas 

 
A mudança geracional no comando de 

empresas familiares brasileiras tem sido 

acompanhada de uma reorientação para 

a sustentabilidade. Os “herdeiros 

verdes”, na faixa dos 30 a 40 anos, estão 

assumindo postos de comando ou 

criando novos negócios a partir dos que 

herdaram já conscientes da necessidade 

de destacar pautas ambientais e práticas 

sustentáveis. 

 

Adotar ações em prol do combate às 

mudanças climáticas é visto como uma 

responsabilidade por 72% dos herdeiros 

de empresas familiares brasileiras, 

segundo levantamento inédito da 

consultoria PwC. 

 

A pesquisa, que ouviu 1.306 negócios no 

mundo, indica que, a missão é levada 

mais a sério entre no Brasil que em 

outros países: globalmente, 47% dos 

sucessores se enxergam responsáveis 

nesse mesmo sentido. 

 

As sucessões ajudam as empresas a 

incluírem políticas ambientais, sociais e 

de governança corporativa (resumidas 

na sigla ESG, em inglês) no cotidiano 

como uma necessidade para a 

sobrevivência dos negócios, mas 

também como uma forma de ampliar 

mercados e margens de lucro, avaliam 

alguns desses novos líderes. Afinal, são 

temas cada vez mais caros a investidores 

e consumidores. 

 

O desafio, contam eles, é aprender a 

lidar com a complexidade de demandas 

e processos decorrentes dessas 

mudanças — que podem ajudar a conter, 

por exemplo, o desmatamento e os 

maus-tratos a animais. Isso pode 

significar romper com o estilo de 

administração das gerações anteriores. 

 

Agricultura regenerativa 

 

O paulista Felipe Vilella, de 29 anos, viu 

a citricultura focada em laranja e limão-

taiti que o bisavô uruguaio mantinha em 

Limeira (SP) se descontinuar. Apesar do 

carinho pela plantação, nenhum dos 

descendentes conseguiu criar uma 

estratégia para manter o negócio. 

 

Para tentar resgatar a tradição familiar, 

há quatro anos Felipe se tornou 

cofundador da reNature, com foco na 

agricultura regenerativa. 

 

— O modelo que meu bisavô utilizava 

para o plantio era de monocultura. Hoje, 

tenho espécies que são cultivadas para 

fazer a cobertura do solo e que se tornam 

matéria orgânica para torná-lo mais 

fértil. O novo desenho do negócio 

mostra que as práticas sustentáveis são, 

sim, economicamente viáveis — diz 

Vilella. 

 

Idealizada em Amsterdã, capital da 

Holanda, onde ele morou dez anos atrás, 

a reNature também atua no Brasil e 

chega a lucrar anualmente R$ 5 milhões. 

Além da produção, as atividades 

incluem consultoria para grandes 
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marcas, como Nespresso, Unilever e 

Danone — todas em busca de melhores 

práticas no manejo agrícola. 

 

— O mundo está muito turbulento 

diante das mudanças climáticas, da 

pandemia e de outros fatores. Por isso, 

os novos líderes precisam desenvolver 

seus próprios planos para manter o 

crescimento necessário e estarem 

atentos às práticas ESG. Os jovens têm 

papel importante e precisam encontrar o 

próprio espaço para fazer acontecer 

dentro do meio familiar, sem medo de 

seguir caminhos diferentes — diz Helena 

Rocha, sócia da PwC Brasil. 

 

A carioca Amanda Pinto, de 31 anos, 

começou em 2013 a virar a chave da 

Mantiqueira, produtora de ovos fundada 

pelo pai, Leandro Pinto, no interior de 

Minas Gerais em 1989. Aos 22 anos, 

após cursar Administração, abandonou 

um emprego para se dedicar ao negócio 

da família. 

 

Criou o setor de marketing para abrir ao 

público detalhes sobre a maior produção 

de ovos da América do Sul, com 11,5 

milhões de galinhas e atuação também 

voltada para agropecuária. Aos 30, ela 

fundou a foodtech N.ovo para produzir 

alimentos à base de vegetais, incluindo 

os que imitam ovos e frango, como um 

braço da empresa do pai. 

 

— Na primeira reunião sobre a N.ovo, 

fiquei assustado, mas meu sócio foi o 

primeiro a apoiar a Amanda. Depois, 

passei a sonhar junto com ela. Quando 

comecei o meu negócio, não tinha esse 

olhar para a sustentabilidade — 

relembra Leandro, de 54 anos. 

 

Ele ainda revela que chegou ser alertado 

pelo Ministério Público (MP) sobre a 

necessidade de aprimorar a destinação 

do esterco produzido nas granjas, hoje 

transformado em fertilizante: 

 

— Minha visão sobre essas práticas foi 

mudando com os filhos e as novidades 

propostas pelas novas gerações. 

 

 
Leandro Pinto, presidente da 

Mantiqueira, tem recebido ajuda da filha 

Amanda para transformar negócio — 

Foto: Edilson Dantas / O Globo 

 

O que motivou Amanda a criar a N.ovo 

foi a alta demanda crescente de 

consumidores por produtos “amigos do 

meio ambiente”. Em 2019, ela já tinha 

convencido os conselheiros da 

Mantiqueira a investir na criação de aves 

em granjas livres de gaiolas. Assim, a 

empresa já “libertou” mais de um milhão 

de galinhas e, até 2025, pretende 

ampliar a marca para 2,5 milhões — em 

um aceno para clientes e investidores 

que buscam produtos de origem animal 

e livres de maus tratos. 

 

— Vi conselheiro cochilando e até 

fazendo piada de mim nas vezes em que 

levava ideias sustentáveis para reuniões 

corporativas. Mas, conforme fui 

demonstrando meus pontos com 

pesquisas e dados de mercado, muitos 

entenderam que aquela era uma 

demanda real — conta Amanda, 

relembrando seu principal argumento: 

— Se a gente não saísse na frente, 

seríamos uma nova Kodak (a empresa de 

fotografia analógica que perdeu 
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mercado com a popularização das 

câmeras digitais). 

 

Reinvenção do negócio 
 
É legítimo, e até mesmo necessário, o 

temor de perder espaço no mercado. O 

levantamento mais recente da PwC 

mostra que, enquanto 75% dos herdeiros 

acreditam que suas empresas podem ser 

capazes de liderar o mercado quando o 

assunto é sustentabilidade, só 35% dos 

que responderam à pesquisa já estão 

inseridos na ampliação de investimentos 

nessa área pelos negócios familiares. 

 

Professor associado da Fundação Dom 

Cabral (FDC) nas áreas de governança 

corporativa e sucessões, há 30 anos 

Jairo Gudis auxilia herdeiros que 

assumem posições de comando. 

Segundo ele, falta estratégia na maior 

parte das empresas: 

 

— Poucas empresas têm um 

planejamento estratégico e sabem onde 

querem chegar. A passagem de bastão 

faz com que os negócios deixem de ser de 

um só dono e passem a um processo 

decisório compartilhado. Sem 

estratégia, pode haver um hiato no 

crescimento e as empresas acabarem 

ameaçadas, principalmente quando não 

conseguem observar questões sociais, 

ambientais e de governança. 

 

Especializada em Direito Ambiental, a 

advogada Ana Luci Grizzi alerta que as 

empresas podem acabar criando um 

discurso de preservação da natureza que 

não se aplica na prática do negócio ou 

que seja simplesmente o cumprimento 

das legislações, criando situações de 

greenwashing (quando anunciam 

medidas positivas, ligadas à agenda 

verde, que nunca saem do papel) ou 

rainbow washing (caso semelhante, 

porém ligado a atitudes sociais). 

 

— Empresas precisam seguir as normas 

ambientais vigentes, as quais se aplicam 

independentemente do posicionamento 

delas. A mesma lógica vale para o 

cumprimento de normas trabalhistas, de 

saúde e segurança, de direito do 

consumidor e direitos humanos, que 

também se aplicam independentemente 

de posicionamento — pontua Ana Luci, 

do Veirano Advogados. 

 

O empenho dos herdeiros e das 

empresas responde, de fato, a uma 

demanda do público, segundo pesquisa 

da consultoria Opinion Box, realizada 

com 2,2 mil pessoas em 2021: 63% 

afirmaram que dão preferência a marcas 

reconhecidas por cuidarem do meio 

ambiente. 

 

É a essa parcela majoritária dos 

consumidores que se volta Tobias 

Chanan, de 45 anos, fundador da Urban 

Farmcy, que produz hambúrgueres de 

origem vegetal desde o ano passado. 

Inspirado pela veia empreendedora da 

família, que foi dona de uma confecção 

gaúcha, Chanan comandou a gigante de 

cosméticos The Body Shop e, agora, 

trilha um novo caminho. 

 

— As práticas sustentáveis geram grande 

valor para as empresas e ajudam na 

produtividade, na qualidade de entrega, 

no engajamento do consumidor e nas 

alianças com outros negócios que têm o 

mesmo posicionamento — diz o 

empresário, que aponta obstáculos no 

caminho. — As demandas 

socioambientais deixam o negócio mais 

desafiador, inclusive porque a legislação 

em vigor não foi feita para impulsionar 

empresas que nascem com essa filosofia. 

 

 

 

 

 



18 

 

https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/noticia/2022/05/em-empresas-
familiares-herdeiros-verdes-mudam-
negocios-com-foco-em-
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Economia 

Varejo e serviços 
impulsionam PIB no 1º 
trimestre, mas expectativa 
agora é de desaceleração 
 
Atividade se beneficiou neste início de 
ano da reabertura mais ampla da 
economia e de estímulos ao consumo, 
como antecipação do 13º e saques do 
FGTS 
 
Guilherme Bianchini, O Estado de 
S.Paulo 
23 de maio de 2022 | 10h00 
 
Os bons resultados do varejo (2,3%) e 

dos serviços (1,8%) no primeiro 

trimestre impulsionaram a atividade 

econômica e levaram a uma onda de 

revisões para o PIB no ano, com o 

mercado chegando mais próximo à 

previsão feita pelo governo, de alta de 

1,5%. Mas, para analistas, o fôlego 

desses dois setores deve arrefecer ao 

longo do ano, com impacto da alta das 

taxas de juros e o esgotamento dos 

estímulos ao consumo.  

 

Com isso, várias instituições revisaram, 

para cima, as projeções de PIB para o 

ano, como o Barclays (0,3% para 1%), 

Bradesco (1% para 1,5%), Goldman 

Sachs (0,6% para 1,25%), Banco Inter 

(0,8% para 1,2%) e Bank Of America 

(BofA, 0,5% para 1,5%). Em março, o 

crescimento foi de 1,7% nos serviços e de 

0,7% no varejo ampliado, ambos bem 

acima da mediana das pesquisas 

do Estadão/Broadcast, de 0,8% e 0,1%, 

respectivamente. 

 

Alta dos serviços neste início de ano já 

era esperada por especialistas, devido à 

retomada ampla das atividades Foto: 

Tiago Queiroz/ Estadão 

 

"Achávamos que as famílias teriam de 

escolher entre bens de consumo e 

serviços, devido à inflação, à taxa 

de desemprego ainda elevada e ao 

salário baixo. O que mudou é a decisão 

do governo de tentar salvar a atividade 

trazendo parte da renda futura para o 

presente", diz Eduardo Vilarim, 

economista do Banco Original. "As 

famílias mais ricas ainda têm uma 

poupança formada na pandemia que 

está sendo gasta agora, tanto em bens 

quanto em serviços, e as de menor renda 

têm as transferências e benefícios do 

governo." 

 

Para Rodolfo Margato, economista da 

XP Investimentos, o deslocamento de 

gastos do comércio varejista para 

serviços ocorreu no terceiro e no quarto 

trimestres de 2021. No primeiro 

trimestre deste ano, porém, um 

crescimento de 4% na massa de renda 

disponível foi fundamental para 

impulsionar o crescimento simultâneo 

dos setores. O cálculo da XP leva em 

conta a massa de renda na Pesquisa 

Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (Pnad 

Contínua), mas também considera 

transferências de renda, benefícios 

previdenciários, abono salarial e seguro 

desemprego. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/varejo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/setor-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/emprego-e-desemprego-trabalho
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pnad-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pnad-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pnad-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pnad-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios
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"Essa expansão de renda disponível se 

deve à recuperação do mercado de 

trabalho, que ganhou tração nos últimos 

meses, tanto no segmento formal quanto 

no informal. O retorno da população 

ocupada dá sustentação ao consumo de 

curto prazo", explica Margato. 

"O Auxílio Brasil também teve uma 

contribuição positiva, e olhando à frente 

entram outras medidas de antecipação 

de renda, como saques do FGTS e 

antecipação do décimo terceiro." 

 

O desempenho melhor que o esperado 

da atividade no início do ano levou a XP 

a elevar a projeção para o PIB do 

primeiro trimestre de 1,1% para 1,4%. 

Para o crescimento anual de 2022, a 

estimativa subiu de 0,8% para 1,6%. 

 

Desaceleração à frente 
 
O economista-chefe da Vinland 

Capital, Aurelio Bicalho, ressalta que a 

recuperação dos serviços prestados às 

famílias impacta o mercado de trabalho 

e aumenta a massa salarial, por ser um 

segmento intensivo em mão de obra. 

Dessa forma, o setor é capaz de avançar 

sem que haja uma redução significativa 

no consumo de bens. 

 

A Vinland espera crescimento de 1,3% 

do PIB em 2022, com avanço de 1% no 

primeiro trimestre, desaceleração a 

0,2% no segundo, queda de 0,3% no 

terceiro e alta de 0,2% no quarto. 

"Fatores específicos como Auxílio Brasil 

e FGTS ajudam agora, mas depois geram 

efeito contrário. Além disso, no segundo 

semestre devemos observar um efeito 

maior do aperto monetário, sobretudo 

no consumo de bens duráveis", diz 

Bicalho. 

 

Embora a Pesquisa Mensal de 

Comércio (PMC) tenha registrado 

crescimento robusto do setor no 

primeiro trimestre, há sinais mistos nas 

aberturas, que mostram um processo de 

acomodação em alguns segmentos, 

segundo a pesquisadora sênior de 

economia aplicada e coordenadora do 

Boletim Macro do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas 

(Ibre/FGV), Silvia Matos. Ela cita 

preocupação com a parte de alimentos, 

após a atividade de hipermercados 

apresentar queda de 0,2% na PMC de 

março. 

 

"Os bens não duráveis, que são 

sobretudo os alimentos, estão muito 

fracos. A inflação está batendo aí. 

Apesar dos resultados positivos, as 

famílias estão fazendo algo difícil para 

normalizar a cesta de consumo", diz a 

economista, que espera alta de 0,8% do 

PIB no primeiro trimestre e de 0,7% em 

2022. "Teremos desaceleração nos 

próximos meses. É difícil ter uma 

manutenção desse ritmo de consumo." 

 

A visão de arrefecimento da atividade na 

sequência do ano é compartilhada pelo 

mercado. Estímulos adicionais, como a 

liberação de saque do FGTS e o 

adiantamento do décimo terceiro 

salário, ainda devem sustentar o 

consumo no segundo trimestre, mas a 

antecipação tende a produzir efeitos 

negativos na metade final do ano. As 

medianas são de alta de 0,2% do PIB no 

segundo trimestre e quedas de 0,2% no 

terceiro e de 0,3% no quarto, após 0,8% 

no primeiro, segundo a última pesquisa 

do Projeções Broadcast. 

 

De acordo com Margato, da XP, a massa 

de renda disponível deve acelerar a um 

crescimento de 7% no segundo trimestre 

e manter o ritmo do consumo das 

famílias, com uma alta de 0,4% do PIB. 

Depois, o cenário é negativo, com recuos 

de 0,3% e 0,5% nos trimestres restantes. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/auxilio-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgts-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
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"A melhora do mercado de trabalho deve 

ter uma perda de fôlego nos próximos 

meses, então a contribuição da renda do 

trabalho deve ser menor. E o impacto da 

alta de juros também deve ser mais 

sentido no segundo semestre, após a 

política monetária entrar em terreno 

contracionista no fim do ano passado", 

diz. 

 

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

ias/geral,varejo-servicos-pib-primeiro-

trimestre-2022,70004073631  

 

Retorne ao índice 
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Preço médio do óleo diesel 
atinge maior valor nominal da 
história, diz ANP 
 
Valor chegou a R$ 6,943 no período 
entre 15 e 21 de maio deste ano 
 
Redação, O Estado de S.Paulo 
23 de maio de 2022 | 11h29 

 
O preço médio do óleo diesel no País 

chegou a R$ 6,943 e atingiu o maior 

valor nominal da série histórica, iniciada 

pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) em 2004.  

 

Diesel mais caro foi encontrado no Acre, 

a R$ 8,30; já o mais barato foi 

encontrado no Paraná, a R$ 5,49 Foto: 

Werther Santana/Estadão 

 

O valor compreende o período de 15 a 21 

de maio de 2022 e não considera os 

valores do óleo diesel S 10, que foi 

incluído nos levantamentos da ANP 

somente a partir de 2013.  

 

A diferença entre esses dois tipos de 

combustível está na quantidade de 

enxofre presente na 

composição. O óleo diesel S500 tem o 

teor máximo de enxofre permitido de 

500 mg/kg, enquanto o S10 possui o teor 

máximo permitido de 10 mg/kg.  

 

O diesel mais caro foi encontrado no 

Acre, a R$ 8,30. Já o mais barato foi 

encontrado no Paraná, a R$ 5,490.  

 

O Ministério da 

Economia apresentou na última 

quinta-feira, 19, ao Conselho 

Nacional de Política Fazendária 

(Confaz) uma proposta para 

alterar a regulamentação do ICMS 

único do diesel, criado por lei em 

março deste ano e normatizado pelo 

colegiado, mas suspenso na semana 

passada por liminar do ministro 

do Supremo Tribunal 

Federal André Mendonça. 

 

Pela proposta, o governo quer que, 

enquanto não ocorrer a mudança, a base 

de cálculo da alíquota atual seja a média 

móvel dos preços médios praticados ao 

consumidor final nos 60 meses (cinco 

anos) anteriores à sua fixação. 

 

Antes da suspensão determinada pelo 

Supremo, a regra que estava valendo 

fixou um valor único do ICMS a ser 

cobrado no preço final do combustível, 

como manda a lei, mas permitindo 

descontos, o que na prática possibilitou 

a cada Estado manter a mesma alíquota 

que aplicava anteriormente. O valor 

estabelecido pelo colegiado de 

secretários estaduais foi de R$ 1,006 por 

litro de óleo diesel S10, o mais usado no 

País. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,preco-medio-diesel-maior-
valor-npre,70004073719  
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Fórum Econômico Mundial 
retoma encontro em Davos 
sob sombra de guerra e 
inflação e Brasil apático 
 
Escalada de preços, Ucrânia, crise 
ambiental e pós-pandemia concentram 
debates após hiato de dois anos e 
quatro meses 
 
22.mai.2022 às 15h27 
Luciana Coelho 
DAVOS 
 
O Fórum Econômico Mundial inicia seu 

encontro anual nesta segunda-feira (23) 

em Davos com a missão de reconectar 

autoridades, executivos e lideranças do 

terceiro setor pelo mundo sob a sombra 

da Guerra da Ucrânia, de uma crise 

inflacionária global e dos temores de 

desaceleração chinesa após um hiato de 

dois anos e quatro meses provocado pela 

pandemia. 

 

Pelas ruas do balneário alpino suíço, 

desta vez sem o charme da neve que 

costuma recobri-lo em janeiro, mês 

tradicional dos encontros, passarão 

menos chefes de Estado e governo do 

que de costume: 32, do alemão (e 

estreante) Olaf Schölz ao ruandês Paul 

Kagame, e apenas dois latino-

americanos desta vez, o colombiano 

Iván Duque, prestes a deixar o cargo, e o 

costa-riquenho Rodrigo Chaves, que 

acaba de tomar posse. 

 

O Brasil será representado pelos 

ministros da Economia, Paulo Guedes, e 

da Saúde, Marcelo Queiroga, este último 

sem compromissos públicos 

relacionados ao Fórum. 

 
Homem caminha na sala de 

conferências antes da reunião anual do 

Fórum Econômico Mundial 2022, em 

Davos, Suíça - Zheng Huansong/Xinhua 

 

Também vieram a Davos o presidente do 

BNDES, Gustavo Montezano, e a 

coordenadora de investimento da Apex, 

Helena Bonna Brandão; presidentes e 

economistas chefes dos principais 

bancos do país e da Vale, e, dentro do 

esforço da organização para expandir 

suas discussões para além dos donos do 

dinheiro e responsáveis por 

governos, empreendedores sociais. 

 

Incluindo ministros, demais executivos, 

acadêmicos, jornalistas, pesquisadores e 

líderes do terceiro setor, o encontro 

protelado deve atrair cerca de 2.000 

pessoas à cidade de pouco mais de 12 mil 

habitantes revelada ao imaginário 

mundial em "A Montanha Mágica", a 

obra-prima do escritor Thomas Mann. 

 

Líderes de entidades globais, como a 

búlgara Kristalina Georgieva, do FMI 

(Fundo Monetário Internacional), a 

nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, da OMC 

(Organização Mundial do Comércio), e a 

francesa Christine Lagarde, do Banco 

Central Europeu, também tomarão 

parte das apresentações e painéis que 

buscam apontar caminhos para o 

cenário global enevoado pela guerra. 

 

A trinca reflete também a crescente 

participação feminina no evento criado 

pelo economista Klaus Schwab em 1971, 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/luciana-coelho.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/forum-economico-mundial/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-da-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/olaf-scholz/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/olaf-scholz/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/paulo-guedes/
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/forum-economico-mundial-sera-realizado-em-davos-em-maio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/forum-economico-mundial-sera-realizado-em-davos-em-maio.shtml
http://www.folha.com.br/


24 

 

em uma tentativa do Fórum, nos últimos 

anos, de tornar seus participantes 

menos masculinos, brancos e europeus e 

buscar refletir melhor as mudanças 

políticas e sociais globais. 

 

Mas é uma ausência, mais do que 

qualquer nome, que chama a atenção 

nos debates deste ano. Após décadas de 

forte presença russa, representantes do 

governo em Moscou foram desligados da 

entidade, que assumiu sem poréns o 

lado ucraniano na guerra. Punições à 

parte, será estranho debater soluções e 

caminhos para o conflito com apenas um 

dos lados envolvidos presente. 

 

Volodimir Zelenski, aliás, será o 

primeiro chefe de Estado a fazer um 

pronunciamento no evento deste ano, 

status máximo. Embora o Fórum 

indique a participação presencial de 

Zelenski, ele deve discursar por telão aos 

participantes na manhã desta segunda 

(6h15 no horário do Brasil, 

com transmissão ao vivo no site do 

evento). 

 

Parlamentares e políticos regionais 

ucranianos também participarão dos 

painéis com status de protagonistas em 

um ano em que nomes pop ficaram de 

fora. 

 

Além da guerra —discutida sem Putin— 

e da difícil equação econômica global —

debatida sem o chinês Xi Jinping e o 

americano Joe Biden—, estarão no 

centro das mais de 400 sessões 

espalhadas por quatro dias a crise 

climática e o processo de cicatrização 

global da pandemia de coronavírus, 

ainda um risco à espreita sobretudo pela 

possibilidade de novos lockdown na 

China. 

 

Com pouco a mostrar nessas duas 

frentes, o Brasil deve aparecer como 

vidraça no primeiro caso e ser uma não 

voz no segundo. 

 

Debates e apresentações sobre a 

Amazônia, por exemplo, até a última 

hora aconteceriam sem a participação de 

autoridades brasileiras —Montezano foi 

incluído a poucos dias do evento—, e 

outras discussões sobre ambiente 

passarão ao largo do governo brasileiro, 

como a encabeçada pelo representante 

americano para o clima, John Kerry, na 

terça (24), e o debate sobre o cada vez 

mais estratégico mercado de crédito de 

carbono, nesta segunda (23). 

 

É algo que seria impensável no passado 

recente, quando o Brasil, hoje pária, era 

visto como um líder para as ações na 

área. 

 

QUEM VAI 
 

 Paulo Guedes, ministro da 

Economia 

 

 Marcelo Queiroga, ministro da 

Saúde 

 

 Gustavo Montezano, presidente 

do BNDES 

 

 Helena Bonna Brandão, 

coordenadora de investimento 

da Apex 

 

 Adriana Mallet, CEO da SAS 

 

 André Esteves, presidente do 

conselho do BTG Pactual 

 

 Celso Athayde, presidente da 

Cufa (Central Única das 

Favelas) 

 

 David Vélez, CEO do Nubank 

 

 Eduardo Bartolomeo, CEO da 

Vale 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/volodimir-zelenski/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/volodimir-zelenski/
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mudanca-climatica/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mudanca-climatica/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/coronavirus/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/governo-publica-decreto-com-regras-para-mercado-de-carbono.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/governo-publica-decreto-com-regras-para-mercado-de-carbono.shtml
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 Flávio Augusto Aguiar de 

Souza, CEO do Itaú BBA 

 

 Gilberto Tomazoni, CEO global 

da JBS 

 

 Helder Barbalho, governador do 

Pará 

 

 Ilana Szabó, presidente do 

Instituto Igarapé 

 

 Luiz Carlos Trabuco Cappi, 

presidente do conselho do 

Bradesco 

 

 Octavio de Lazari Jr, presidente 

do Bradesco 

 

AUTORIDADES 

INTERNACIONAIS 

 

 Alar Karis, presidente da 

Estônia 

 

 Albert, príncipe de Mônaco 

 

 Aleksandar Vucic, presidente da 

Sérvia 

 

 Alexandre de Croo, premiê da 

Bélgica 

 

 Andrej Plencovic, premiê da 

Croácia 

 

 Andrzej Duda, presidente da 

Polônia 

 

 Cristine Lagarde, presidente do 

BCE 

 

 Dritan Abrazovic, premiê de 

Montenegro 

 

 Eduard Heger, premiê da 

Eslováquia 

 

 Egil Levit, presidente da Letônia 

 

 Emerson Mnanhagwa, 

presidente do Zimbábue 

 

 Gitanas Nausèda, presidente da 

Lituânia 

 

 Hage Geingob, presidente da 

Namibia 

 

 Hakainde Hichilema, presidente 

da Zâmbia 

 

 Ignazio Cassis, presidente da 

Suíça 

 

 Irakli Garibashvili, premiê da 

Geórgia 

 

 Ivan Duque, presidente da 

Colômbia 

 

 

 Jans Stoltenberg, secretário-

geral da Otan 

 

 John Kerry, enviado especial 

para o clima dos EUA 

 

 Karl Nehammer, chanceler da 

Áustria 

 

 Kyriakos Mitsitakis, premiê da 

Grécia 

 

 Kristalina Georgieva, diretora-

gerente do FMI 

 

 Lazarus Chakwera, presidente 

do Malaui 

 

 Mark Rutter, premiê da Holanda 

 

 Mohammad Shyayyeh, 

presidente da Autoridade 

Nacional Palestina 
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 Ngozi Okanjo-Iweala, diretora-

geral da OMC 

 

 Olaf Scholz, chanceler da 

Alemanha 

 

 Paul Kagame, presidente de 

Ruanda 

 

 Pedro Sánchez, premiê da 

Espanha 

 

 Rodrigo Chaves, presidente da 

Costa Rica 

 

 Samdech Techo Hun Sen, 

premiê de Camboja 

 

 Stevo Pendarovski, presidente 

da Macedônia do Norte 

 

 Tamim bin Hamad bin Kalifa al 

Thani, emir do Qatar 

 

 Ursula von der Layen, 

presidente da Comissão 

Europeia 

 

 Vahag Khachaturyana, 

presidente da Armênia 

 

 Volodimir Zelenski, presidente 

da Ucrânia 

 

 Xavier Bettel, premiê de 

Luxemburgo 
 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/forum-economico-mundial-
retoma-encontro-em-davos-sob-
sombra-de-guerra-e-inflacao-e-brasil-
apatico.shtml  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Guedes e Lira tentam 
convencer Pacheco a limitar 
tributação de estados sobre 
energia 
 
Economia vê em projeto saída para 
conter tarifas, enquanto presidente do 
Senado quer aprofundar análise 

 
22.mai.2022 às 21h00 
Fábio Pupo 
BRASÍLIA 
 
O Ministério da Economia vê como o 

melhor caminho para conter o 

encarecimento da conta de luz o projeto 

de lei que busca limitar a tributação 

estadual sobre energia elétrica e outros 

bens e serviços. A pasta reforçou a 

articulação pela proposta, que pode ser 

votada nos próximos dias. 

 

O time do ministro Paulo Guedes 

(Economia) argumenta que os 

governadores estão com caixas cheios e 

que é preciso devolver essa receita 

diretamente à população em vez de 

partir para soluções vistas como 

ineficazes —como a criação de subsídios. 

Por isso, o corte de impostos é 

considerado o ato mais adequado. 

 

Guedes defendeu o plano em conversa 

com o presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG). Os dois se 

encontraram na sexta-feira (20) e, após 

ouvir os argumentos, Pacheco 

respondeu que iria analisar o tema. 

 
O presidente da Câmara, Arthur Lira 

(PP-AL), cumprimenta o ministro Paulo 

Guedes (Economia) ao receber proposta 

de reforma tributária. - 25.jun.2021-

Pedro Ladeira/Folhapress 

 

Pacheco já havia tido uma reunião 

anterior com Lira sobre o projeto. 

Embora não tenha se manifestado de 

forma contrária, o senador disse que os 

estudos seriam aprofundados e que 

haveria diálogo com líderes da Casa para 

avaliar a proposta. 

 

Lira tem pressionado por medidas para 

conter os reajustes na conta de luz. Na 

semana passada, ele se reuniu com o 

ministro de Minas e Energia, Adolfo 

Sachsida, e deu um ultimato ao governo 

ao afirmar que o governo teria que 

encontrar uma solução ou o Congresso 

iria agir. Depois, o presidente da Câmara 

disse que pautará nos próximos dias o 

projeto que busca limitar a tributação 

estadual. 

 

Neste domingo (22), ele voltou ao tema 

e usou as redes sociais para criticar o que 

chama de taxação excessiva. 

 

"Ou o Brasil acaba com a taxação 

excessiva de bens e serviços essenciais 

ou a excessiva taxação de bens e serviços 

acaba com o Brasil. O Brasil precisa 

controlar a saúva, mais uma vez", 

postou. 

 

Governo e aliados têm manifestado 

preocupação com o impacto da inflação 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/fabio-pupo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/pacheco-e-lira-nao-chegam-a-acordo-sobre-limite-de-17-sobre-icms-para-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/pacheco-e-lira-nao-chegam-a-acordo-sobre-limite-de-17-sobre-icms-para-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/paulo-guedes/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/paulo-guedes/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/corte-de-tributo-nao-segura-inflacao-no-longo-prazo-diz-campos-neto-apos-guedes-anunciar-reducao-de-ipi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/corte-de-tributo-nao-segura-inflacao-no-longo-prazo-diz-campos-neto-apos-guedes-anunciar-reducao-de-ipi.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/mercado/2022/05/pacheco-e-lira-nao-chegam-a-acordo-sobre-limite-de-17-sobre-icms-para-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/pacheco-e-lira-nao-chegam-a-acordo-sobre-limite-de-17-sobre-icms-para-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/lira-da-ultimato-para-que-governo-segure-preco-de-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/lira-da-ultimato-para-que-governo-segure-preco-de-energia.shtml
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nas eleições deste ano. De acordo com o 

Datafolha, 68% dos brasileiros acham 

que a gestão do presidente Jair 

Bolsonaro (PL) tem responsabilidade, 

por exemplo, pela alta no preço 

dos combustíveis. 

 

No caso da conta de luz, cálculos 

apontam que os brasileiros vão pagar ao 

menos 12% mais na tarifa residencial 

média —quase 4 pontos percentuais 

acima do reajuste do ano passado, que 

foi de 8%. O maior peso será sentido 

pelos moradores da região Nordeste: a 

tarifa residencial ficará 17% mais cara. 

 

O projeto de lei visto como saída 

(18/2022), apresentado em março pelo 

deputado Danilo Forte (União-CE), 

entrou em regime de urgência nos 

últimos dias. O texto propõe que energia 

elétrica, combustíveis, comunicações e 

transporte coletivo sejam considerados 

itens essenciais e, portanto, não possam 

ter alíquota mais elevada de ICMS que o 

patamar geral cobrado pelos estados. 

 

O deputado considera o ICMS atual 

sobre esses itens excessivo e defende 

uma redução pelo fato de os itens serem 

de uso amplo de pessoas e empresas. 

 

"Considerando que a energia, os 

combustíveis, as comunicações e 

transporte coletivo são utilizados pelos 

diversos cidadãos e pessoas jurídicas, a 

sua tributação excessiva, por meio da 

aplicação de alíquotas de ICMS 

superiores às ordinárias, viola 

flagrantemente a Constituição", afirma 

Forte na justificativa do texto. 

 

Caso a proposta seja aprovada, a 

tributação de ICMS sobre esses itens 

seria limitada graças a um entendimento 

alcançado pelo STF (Supremo Tribunal 

Federal) em novembro de 2021. A Corte 

considerou que bens e serviços 

essenciais –como energia e 

telecomunicações– não podem ser mais 

tributados que as operações em geral, 

que têm alíquotas entre 17% e 18% nos 

estados. 

 

"Adotada, pelo legislador estadual, a 

técnica da seletividade em relação ao 

ICMS, discrepam do figurino 

constitucional alíquotas sobre as 

operações de energia elétrica e serviços 

de telecomunicação em patamar 

superior ao das operações em geral, 

considerada a essencialidade dos bens e 

serviços", afirma a tese fixada pelo STF. 

  

No estado de São Paulo, por exemplo, a 

legislação prevê alíquota de 12% para 

consumo residencial de até 200 kWh por 

mês e 25% para consumo mensal acima 

de 200 kWh. 

 

De acordo com cálculos do banco BTG 

Pactual usados como referência 

preliminar pelo governo, a mudança 

tiraria R$ 53,6 bilhões dos cofres 

públicos. A conta é feita por Fábio 

Serrado e Bruno Balassiano, analistas da 

instituição. 

 

Há estimativas de impacto maior. A 

CMN (Confederação Nacional dos 

Municípios) calcula uma perda de R$ 

65,6 bilhões para os cofres públicos —

sendo que, para os prefeitos (que 

recebem parte da arrecadação dos 

governadores com ICMS), a perda anual 

seria de R$ 15,4 bilhões. 

 

Sérgio Gobetti, economista e atual 

assessor do governo do Rio Grande do 

Sul, estima uma perda ainda maior —R$ 

70 bilhões. Consultado, o Comsefaz 

(comitê dos secretários estaduais de 

Fazenda) informou que ainda analisa os 

dados para calcular o impacto com o 

projeto. 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/guedes-e-lira-tentam-
convencer-pacheco-a-limitar-
tributacao-de-estados-sobre-
energia.shtml  
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Cartilha do TST orienta 
trabalhadores e empresas 
sobre conciliação em 
processos 
 

23 de maio de 2022, 10h39 

 
O Tribunal Superior do Trabalho lança 

nesta segunda-feira (23/5) uma 

publicação para auxiliar milhares de 

trabalhadores que têm processo 

tramitando na Justiça do Trabalho a 

optarem pela conciliação: uma forma 

mais rápida e prática para solucionar o 

conflito. 

 

A cartilha "Conciliação Trabalhista - Um 

guia para encontrar um acordo em seu 

processo" será lançada durante a 

cerimônia de abertura da Semana 

Nacional da Conciliação Trabalhista 

2022. 

 

O mutirão reúne ao longo da semana um 

esforço concentrado dos 24 Tribunais 

Regionais do Trabalho do país para 

finalizar processos por meio da 

conciliação. O evento de lançamento 

será às 10h, em Florianópolis, e segue 

até sexta-feira (27/5), em todo o 

país. Confira ao vivo a transmissão. 

 

Toda hora é hora 

 

A conciliação pode ser requisitada a 

qualquer hora, independentemente da 

fase em que o processo se encontra. 

Atualmente, cerca de 2 milhões de 

processos tramitam nas instâncias 

trabalhistas.  

 

Destinada principalmente a pessoas e 

empresas, a cartilha busca, em 

linguagem simples e didática, explicar 

como funciona esse mecanismo efetivo e 

célere de solução das disputas judiciais. 

O guia informa, por exemplo, que 

mesmo sendo o ramo mais célere do 

Poder Judiciário, um processo 

trabalhista pode durar em média dois 

anos (entre decisões, recursos e 

tramitação nos três graus de jurisdição). 

Ao optar pela conciliação, a solução do 

processo acontece no mesmo dia. 

 

A cartilha também lista dez motivos para 

conciliar, além de explicar quem pode 

solicitar a conciliação, bem como 

quando ela pode ser feita no processo 

trabalhista. O documento também 

explica como funciona uma audiência 

conciliatória na Justiça do Trabalho, 

além de indicar quais os contatos dos 

centros de conciliação distribuídos em 

todas as regiões do Brasil. 

 

As versões impressas serão 

disponibilizadas nos 

Centros  Judiciários de Métodos 

Consensuais de Solução de Disputas 

(Cejusc-JT) e nas Varas do Trabalho, 

mas, você pode consultar a versão 

digital. Confira. Com informações da 

assessoria de imprensa do Tribunal 

Superior do Trabalho. 

  

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

23/cartilha-tst-orienta-trabalhadores-

empresas-sobreconciliacao  

 

Retorne ao índice  
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Recuperação judicial de 
incorporadora com 
patrimônio de afetação é 
inviável, diz STJ 
 
23 de maio de 2022, 7h51 
Por Danilo Vital 
 
As sociedades de propósito específico 

(SPE) que atuam na atividade de 

incorporação imobiliária e administram 

patrimônio de afetação estão 

submetidas a um regime criado pela Lei 

de Incorporações que as torna 

incompatíveis com a recuperação 

judicial. 

 

Grupo composto por incorporadoras 

pediu recuperação judicial, mas TJ-SP 

negou 
Reprodução 

 

Essa foi a conclusão da 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, ao negar 

provimento ao recurso especial ajuizado 

pelo grupo Esser contra o acórdão do 

Tribunal de Justiça de São Paulo que 

indeferiu o seu pedido de recuperação. 

 

O processo de soerguimento abrangeria, 

além da empresa controladora, 49 

sociedades integrantes do grupo 

econômico. 

O deferimento da recuperação judicial 

foi contestado por dois bancos credores, 

com base na ausência dos atos de 

incorporação dessas pessoas jurídicas ao 

grupo Esser. 

 

Trata-se do primeiro precedente sobre o 

tema no STJ, que acabou resolvido por 

votação unânime, conforme a posição 

apresentada pelo relator, ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva. 

 

O cenário 

 

O caso envolve pedido de recuperação 

judicial da holding Esser, que inclui 

empresas que atuam sob a forma de 

sociedade de propósito específico (SPE). 

São pessoas jurídicas criadas com a 

única finalidade de executar um 

determinado projeto. Seu objeto social, 

uma vez definido, não pode ser alterado. 

 

No Brasil, é um modelo especialmente 

popular para a incorporação imobiliária. 

Em geral, uma empresa controladora 

cria uma SPE para cada 

empreendimento — cada prédio ou 

condomínio que será construído e 

vendido. Encerrado o projeto, encerra-

se também a SPE. 

 

Isso deixou o mercado especialmente 

vulnerável devido a atrasos ou 

insolvência da SPE. As incorporadoras 

financiavam as construções, oferecendo 

como garantia o terreno e o próprio 

prédio, mas usavam a verba para outros 

gastos, o que levava à falência das 

pessoas jurídicas. 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-23/recuperacao-incorporadora-patrimonio-afetacao-inviavel#author
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Voto do ministro Villas Bôas Cueva 

explicou cenário do mercado imobiliário 
Emerson Leal/STJ 

 

Esse cenário levou à alteração na Lei de 

Incorporações (Lei 4.591/1964), com a 

inclusão dos artigos 31-A a 31-F. Criou-

se a figura da afetação patrimonial: uma 

parte do patrimônio geral do 

incorporador fica separada para ser 

usada em um empreendimento 

específico, como uma garantia, a qual 

deve ser averbada em termo levado a 

efeito no Registro de Imóveis. 

 

O problema é que a crise econômica de 

2014, a crescente inadimplência dos 

compradores dos imóveis e o aumento 

de distratos prejudicaram a 

contabilidade das SPEs e das próprias 

empresas controladoras, e muitas delas 

passaram a pedir recuperação judicial. 

 

Pode ou não pode? 

 

Relator do recurso, o ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva afirmou que a inclusão 

da afetação patrimonial pela Lei de 

Incorporações criou nas sociedades de 

propósito específico um regime 

incompatível com a recuperação 

judicial. 

 

A verba da afetação patrimonial não se 

submete ao controle do juízo universal. 

Ela fica separada, inclusive em conta 

corrente específica, e só volta ao 

patrimônio geral da incorporadora após 

a conclusão do projeto da SPE, se houver 

sobras. 

 

Já se a SPE não funciona com o regime 

de afetação patrimonial, não há óbice 

para o deferimento da recuperação 

judicial. A ressalva é que ela deve ser 

estruturada a partir exclusivamente da 

situação da sociedade de propósito 

específico — sem levar em conta as 

contas de outras SPEs ou da própria 

empresa controladora. 

 

Súmula 7 

 

O caso julgado pela 3ª Turma acabou 

resolvido com aplicação da Súmula 7, 

que veda reanálise de fatos e provas em 

sede de recurso especial. 

 

Não seria possível ao colegiado rever a 

conclusão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, no sentido de que a recuperação 

judicial do grupo Esser é inviável por 

não existir atividade econômica a ser 

preservada. 

 

Essa situação foi confirmada por meio 

de perícia solicitada pelo juízo. "É 

oportuno mencionar que o tribunal de 

origem, ao constatar a ausência de 

atividade das recorrentes, não 

incursionou na viabilidade econômica 

das empresas mas, sim, verificou a 

ausência de um dos pressupostos para o 

deferimento do pedido de 

processamento — o exercício de 

atividade regular pelo prazo de 2 (dois) 

anos", explicou o ministro Cueva. 

 

Clique aqui para ler o voto do 

ministro Villas Bôas Cueva 

 

REsp 1.973.180 

 
 
 

https://www.conjur.com.br/dl/stj-veta-recuperacao-judicial.pdf
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Imóvel de empresa usado 
como moradia e dado como 
caução é impenhorável 
 
23 de maio de 2022, 8h49 
Por Danilo Vital 
 
Se a lei tem por escopo de conferir ampla 

proteção ao direito de moradia, o fato de 

um imóvel usado como moradia familiar 

ser objeto de caução em contrato de 

locação comercial não afasta sua 

impenhorabilidade somente porque 

pertence a uma pequena sociedade 

empresária. 

 

Imóvel da empresa usado pela família foi 

dado como caução em contrato de 

locação de loja de shopping center 
Arquivo/Agência Brasil 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso especial ajuizado 

por uma empresa administradora de 

shopping centers, que visava penhorar 

um apartamento pertencente a pessoa 

jurídica para saldar dívida. 

 

O imóvel foi dado como caução em 

contrato comercial e é usado como 

moradia familiar do sócio contratante. 

Para a administradora, essa situação 

deve afastar a impenhorabilidade 

definida pela Lei 8.009/1990. 

 

Relator no STJ, o ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva destacou que as exceções à 

impenhorabilidade do bem de família, 

descritas no artigo 3º da lei, devem 

receber interpretação restritiva. 

 

E a jurisprudência da corte se firmou no 

sentido de que a exceção do inciso VII do 

artigo 3º, referente à “obrigação 

decorrente de fiança concedida em 

contrato de locação”, não se aplica à 

hipótese em que há oferecimento de 

caução. 

 

Assim, a regra não pode ser afastada só 

porque o imóvel oferecido na caução é de 

propriedade da empresa, 

principalmente sendo ela de pequeno 

porte. 

 

“Caso contrário, haveria o esvaziamento 

da salvaguarda legal e daria maior 

relevância do direito de crédito em 

detrimento da utilização do bem como 

residência pelo sócio e por sua família”, 

destacou o ministro Cueva. 

 

Jurisprudência 

 

A jurisprudência brasileira, de fato, faz a 

diferenciação entre o instituto da fiança 

e do caução, para fins de 

impenhorabilidade do imóvel oferecido 

em contrato de locação comercial. 

 

O Supremo Tribunal Federal fixou tese, 

em março de 2022, segundo a qual é 

constitucional a penhora de bem de 

família pertencente a fiador de contrato 

de locação, seja comercial, seja 

residencial. 

 

Em julgamento recente, a 4ª Turma do 

STJ, que também julga temas de Direito 

Privado, afastou a penhora de um imóvel 

de família oferecido como caução em 

contrato de aluguel comercial. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-23/imovel-empresa-usado-moradia-dado-caucao-impenhoravel#author
https://www.conjur.com.br/2022-mar-09/stf-permite-penhora-bem-familia-fianca-aluguel-comercial
https://www.conjur.com.br/2022-abr-12/bem-familia-dado-caucao-aluguel-comercial-impenhoravel
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Clique aqui para ler o acórdão 

 

REsp 1.935.563 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
23/imovel-empresa-usado-moradia-
dado-caucao-impenhoravel  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/imovel-empresa-usado-moradia-dado.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mai-23/imovel-empresa-usado-moradia-dado-caucao-impenhoravel
https://www.conjur.com.br/2022-mai-23/imovel-empresa-usado-moradia-dado-caucao-impenhoravel
https://www.conjur.com.br/2022-mai-23/imovel-empresa-usado-moradia-dado-caucao-impenhoravel


36 

 

 

Moraes pede vista em ação de 
auxílio-invalidez a militares 
 
RE com repercussão geral decidirá se é 
constitucional ou não decisão do STJ 
que afastou a incidência de uma 
portaria do ministério da Defesa sobre 
cálculo de auxílio-invalidez. 
 
segunda-feira, 23 de maio de 2022 
 
Em plenário virtual, o 

ministro Alexandre de 

Moraes pediu vista e suspendeu 

julgamento que diz respeito a 

constitucionalidade de decisão do STJ 

que afastou a incidência de uma 

portaria do ministério da Defesa sobre 

o cálculo de auxílio-invalidez devido 

aos militares reformados. 

 

A portaria 931/MD-05 alterou a 

fórmula de cálculo do auxílio-invalidez 

devido aos militares reformados e, para 

o STJ, importou em diminuição no 

valor global dos proventos, em afronta 

ao princípio constitucional da 

irredutibilidade de vencimentos. 

 

Caso 

 

Na origem, a hipótese diz respeito a 

mandado de segurança impetrado por 

um militar reformado do Exército - na 

graduação de segundo-tenente - que, 

após ser considerado inválido para o 

trabalho, passou a ter direito à parcela 

remuneratória denominada "auxílio-

invalidez", prevista da legislação de 

remuneração dos militares. 

 

Consta dos autos que, em julho de 

2005, o impetrante recebia auxílio-

invalidez no valor de R$ 876 e, no mês 

de agosto de 2005, sofreu redução no 

seu valor, passando para a quantia de 

R$ 618,75. 

 

 
Vista do ministro Alexandre suspendeu 

o julgamento.(Imagem: Nelson 

Jr./SCO/STF) 

 

Alegações 

 

A União aduz que a suposta ilegalidade 

não pode ser atacada via mandado de 

segurança, "eis que o ato contra o qual 

se insurge o impetrante apenas 

restaurou a legalidade no pagamento 

do benefício do auxílio-

invalidez". Segundo ela, houve o 

recebimento indevido pelo autor de 

valores referentes ao auxílio-

invalidez, "ilegalidade esta que foi 

devidamente corrigida pela 

Administração, em homenagem ao 

princípio da autotutela". 

 

A autora alega, ainda, que inexistindo 

decréscimo nos proventos do militar e 

não possuindo o mesmo direito 

adquirido a regime jurídico, deve ser 

aplicada a portaria 931/MD/05, que 

revogou a portaria 406/MD/04, 

restaurando a disciplina do auxílio-

invalidez, "agora, em perfeita sintonia 

com o previsto na Medida Provisória 

2215-10/2001, como também à forma 

de cálculo introduzida, sob pena de 

ofensa ao artigo 2º, ao artigo 5º, inciso 

XXXVI (indevida aplicação), e ao 

artigo 37, caput e inciso XV, todos da 

CF/88". 

 

Voto do relator 

 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/1ABFDB6CF89B7D_portaria.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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O ministro Nunes Marques, relator, deu 

provimento ao recurso extraordinário 

para reformar o acórdão recorrido e 

julgar improcedente o pedido inicial. 

 

Eis a tese proposta: 

 

"A Portaria n. 931/2005 do Ministério 

da Defesa, que alterou a fórmula de 

cálculo do auxílio invalidez para os 

servidores militares, está em harmonia 

com os princípios da legalidade e da 

irredutibilidade de vencimentos." 

 

Depois disso, Alexandre de Moraes 

pediu vista e suspendeu o julgamento. 

 

 Processo: RE 642.890 

  

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

/366488/moraes-pede-vista-em-acao-

de-auxilio-invalidez-a-militares  
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LGPD: Empresa de 
telemarketing é condenada 
por e-mails publicitários 
 
Juiz leigo considerou que o artigo 8º, 
§4º, da LGPD é expresso ao prever que 
autorizações genéricas para o 
tratamento de dados pessoais serão 
nulas. 
 
segunda-feira, 23 de maio de 2022 
 
Por violar a LGPD - Lei Geral de 

Proteção de Dados, empresa de 

telemarketing que enviou diversos e-

mails publicitários sem o 

consentimento de cliente terá de pagar 

danos morais.  A sentença foi redigida 

pelo juiz leigo Paulo Roberto Teixeira 

Ribeiro e homologada pelo juízo do 8º 

JEC do RJ. 

 

Na ação, a consumidora alegou que vem 

recebendo diversos e-mails 

publicitários da empresa ré. Afirmou 

que apesar das tentativas, não obteve 

sucesso em realizar o descadastro. 

 

Ao analisar o caso, o juiz leigo 

considerou que o artigo 8º, §4º, da 

LGPD é expresso ao prever que 

autorizações genéricas para o 

tratamento de dados pessoais serão 

nulas. 

 

"Portanto, consentimentos GERAIS 

não estarão em conformidade com a 

LGPD. O empresário que, no momento 

de uma venda coletar dados pessoais 

de seu cliente, necessários para 

executar a transação comercial (art. 

7º, V), e aproveitar essa oportunidade 

para tentar obter a autorização 

daquele para também usar os dados 

futuramente a fim de melhorar a sua 

experiência como consumidor, não 

terá coletado um consentimento 

inequívoco para tal finalidade, como 

exige a lei." 

 

Assim sendo, ponderou que a área de 

marketing não deve se apoderar dos 

mencionados dados pessoais, com base 

no exemplificado consentimento 

genérico, para enviar promoções para o 

WhatsApp do cliente, e-mail ou ligar 

para o telefone dele oferecendo 

produtos. 

 

"Para que publicidades direcionadas 

ocorram, com base no consentimento, 

é preciso que esse tenha sido dado de 

forma explícita. Por exemplo: o cliente 

concorda em receber publicidades de 

produtos da empresa, relacionados ao 

que ele já tenha comprado, em seu e-

mail. Note, é um consentimento 

específico." 

 

Para o magistrado, os danos morais 

restaram caracterizados, in re ipsa, 

sendo desnecessária a produção de 

prova neste sentido. 

 

Diante do exposto, julgou o pedido 

procedente para condenar a ré a: 

cancelar o cadastro vinculado ao nome 

e CPF da autora, excluindo de seu 

mailing o e-mail dela; pagar R$ 2 mil 

pelos danos morais causados. 

 

 
Consumidora recebeu diversos e-mails 

publicitários.(Imagem: Freepik) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.migalhas.com.br/
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O escritório Maria Duarte Advocacia 

atua no caso. 

 

 Processo: 0812337-

48.2021.8.19.0001 

 

Veja o projeto de sentença. 

  

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

/366490/lgpd-empresa-de-

telemarketing-e-condenada-por-e-

mails-publicitarios  

 

Retorne ao índice 
  

https://tjrj.pje.jus.br/1g/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=36963f1d223aa5060e65d9f8ef6a2993014b5d00cb74ebda
https://tjrj.pje.jus.br/1g/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=36963f1d223aa5060e65d9f8ef6a2993014b5d00cb74ebda
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/4DF0BCA77EF251_decisao-LGPD.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/366490/lgpd-empresa-de-telemarketing-e-condenada-por-e-mails-publicitarios
https://www.migalhas.com.br/quentes/366490/lgpd-empresa-de-telemarketing-e-condenada-por-e-mails-publicitarios
https://www.migalhas.com.br/quentes/366490/lgpd-empresa-de-telemarketing-e-condenada-por-e-mails-publicitarios
https://www.migalhas.com.br/quentes/366490/lgpd-empresa-de-telemarketing-e-condenada-por-e-mails-publicitarios


40 

 

 

Tentativa de incriminação? 
Juiz é investigado por 
acusação infundada 
 
Magistrado de Fortaleza foi alvo de 
busca e apreensão na sexta-feira, 20, 
investigado por uma substituição de 
garantia em execução. 
 
segunda-feira, 23 de maio de 2022 
 
Este nosso rotativo não passa pano para 

coisas erradas. Há dois anos, um juiz 

Federal de SP foi pego em 

flagrante fazendo negociatas com o 

ofício judicante, e este nosso 

informativo, de posse das informações 

completas, não poupou a lenha. 

 

Feito o nariz-de-cera, é bem o momento 

de falarmos do caso da última sexta-

feira, que envolveu dois juízes Federais 

(um na ativa e outro aposentado) de 

Fortaleza/CE. 

 

Foram pedidas e deferidas buscas e 

apreensões nas casas dos magistrados. 

Mas qual é o caso? 

 

No caso do magistrado na ativa, trata-

se de uma troca de bem dado em 

garantia, que teria - segundo o Fisco - 

causado um prejuízo para a burra 

pública. 

 

Pois bem. Fazendo o dever de casa, 

fomos apurar os fatos. Quem entende 

de execução fiscal (coisa que é feita para 

não funcionar) vai compreender 

melhor, mas vamos tentar traduzir. 

 

Em feitos dessa natureza, um juiz pode 

cometer dois erros que causam prejuízo 

à Fazenda, de modo irreversível: liberar 

dinheiro ou imóvel dado em garantia. 

Com efeito, nestes casos, sem dinheiro 

ou garantia, a empresa não quita a 

dívida. 

 

O magistrado alvo da busca e 

apreensão, em 27 anos (!) atuando 

como juiz Federal na Vara de Execução 

Fiscal, nunca liberou dinheiro, e apenas 

uma única vez liberou um imóvel. Aliás, 

não liberou, apenas substituiu a 

garantia. E é justamente esta 

substituição que causou essa confusão. 

 

Mas vejamos melhor o caso. O imóvel 

em questão estava numa baldada ação 

fiscal que tramitava há mais de vinte 

anos. 

 

O representante da devedora, quando 

soube que haveria sequestro de 

dinheiro da empresa por ofício aos 

bancos, ofereceu duas minas (de 

minério mesmo) para garantir a 

execução e evitar, provavelmente, uma 

desconsideração da personalidade 

jurídica. 

 

As referidas minas, conforme 

avaliações de dois peritos, valiam em 

torno (na época) de 300 milhões de 

reais (cem vezes mais do que o imóvel 

anteriormente penhorado). O 

magistrado, então, aceitou a troca da 

garantia, mas, precavido, condicionou a 

permuta à confirmação do TRF da 5ª 

região. Assim, após a confirmação, que 

se deu por decisão de um 

desembargador Federal, procedeu-se a 

troca. 

 

O magistrado intimou PFN para que ela 

informasse o valor da dívida. Mesmo 

instada por duas vezes, a procuradoria 

não se manifestou. E o desembargador 

Federal consignou na decisão a inércia 

do fisco. A propósito, a decisão da troca 

https://www.migalhas.com.br/quentes/330809/juiz-federal-preso-em-sp-e-o-mercado-das-facilidades
https://www.migalhas.com.br/quentes/330809/juiz-federal-preso-em-sp-e-o-mercado-das-facilidades
https://www.migalhas.com.br/quentes/330809/juiz-federal-preso-em-sp-e-o-mercado-das-facilidades
https://www.migalhas.com.br/quentes/366466/criminalizacao-da-advocacia-buscas-em-escritorio-sugerem-represalia
https://www.migalhas.com.br/quentes/366466/criminalizacao-da-advocacia-buscas-em-escritorio-sugerem-represalia
https://www.migalhas.com.br/quentes/366466/criminalizacao-da-advocacia-buscas-em-escritorio-sugerem-represalia
https://www.migalhas.com.br/
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dos imóveis foi confirmada até mesmo 

pelo STJ. 

 

É disso que se trata, uma vez que não se 

acha mais liberação alguma de imóvel 

ou dinheiro feita pelo referido 

magistrado. 

 

 
Juiz é investigado por acusação 

aparentemente infundada.(Imagem: 

Arte Migalhas) 

 

Mas há mais: a investigação a que 

tivemos acesso é de um absurdo 

gritante. Depois de elencar os bens e 

viagens do advogado da empresa, 

dizendo que ele teria gastos altos (como 

se a opulência fosse crime), o 

investigador parte para falar dos gastos 

incompatíveis do magistrado. 

 

Se o leitor não estiver sentado, agora é 

hora de fazer isso. 

 

A investigação enumera dois (apenas 

dois) fatos que demonstrariam que o 

magistrado teria "sinais exteriores de 

riqueza". 

 

Primeiro, que em 2011 ele teria 

contratado um seguro de vida no Banco 

do Brasil. A investigação não fala o 

valor do prêmio, apenas o valor do 

eventual sinistro. 

 

E a segunda e última coisa que 

demonstraria de forma inequívoca a 

vida "luxuosa" do magistrado é um 

pagamento, em 2015, ao hospital Albert 

Einstein no valor de R$ 107 mil. A 

investigação não diz a título de quê, e 

nem perguntou ao magistrado sobre 

isso. Todavia, como todos bem sabem, 

não raro nas questões de saúde em geral 

nos socorremos dos familiares e amigos 

para fazer frente a gastos imprevistos. 

Mas isso nem vem ao caso. 

 

O fato é que se é isso que temos, 

estamos diante de um atrabiliário 

tentâmen de macular a honra de um 

juiz. 

 

E, se se trata disso, fica aqui o 

desagravo migalheiro ao culto e íntegro 

magistrado Augustino Lima Chaves. 

  

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

/366536/tentativa-de-incriminacao-

juiz-e-investigado-por-acusacao-

infundada  
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Fachada do edifício do STF. Crédito: 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

 

A eleição em 2018 de um 

presidente antissistema provocou 

uma guinada na vida política do Brasil; 

cogita-se, inclusive, de um mandato 

atrelado à ideia de “antipolítica” e não à 

política tradicional. Além de uma 

mudança de rumo administrativo, a 

eleição de Jair Bolsonaro anunciou o 

rompimento ideológico para com 

valores democráticos até então 

consagrados, como o respeito à 

diversidade, à ciência, à urna eletrônica 

e às competências constitucionais dos 

Poderes instituídos. 

 

A exemplo do que já havia ocorrido em 

outros países, notadamente na Hungria 

e nos Estados Unidos, no “novo Brasil” 

as ideias (quase sempre simploriamente 

rotuladas de “conservadoras”) 

difundidas pelo presidente da República 

e por seus apoiadores acabaram 

seduzindo relevante parcela da 

sociedade, sobretudo por meio das 

chamadas fake news. Foi muito por 

conta delas que ganhou corpo a 

equivocada noção de que a liberdade de 

expressão autorizaria a verbalização de 

literalmente qualquer coisa, como, por 

exemplo, a exaltação da ditadura militar, 

a relativização da proteção ao meio 

ambiente e da cultura indígena, a 

possibilidade de fechamento do 

Congresso Nacional e a destituição e 

prisão de ministros do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Evidentemente, a postura de Bolsonaro 

e de seus apoiadores foi e continua 

sendo muito questionada pelos mais 

diversos atores políticos, os quais, via de 

regra, enxergam no atual contexto 

nacional um verdadeiro “estado de 

exceção”, a justificar a tomada de 

providências extraordinárias (ou pouco 

comuns na realidade brasileira pós-

redemocratização) na defesa da 

Constituição Federal de 1988 e de suas 

consagradas instituições. 

 

Desde as eleições de 2018, talvez a 

primeira grande providência tomada 

pelo STF em defesa da democracia tenha 

sido a instauração do Inquérito nº 

4.781/DF, popularmente identificado 

como inquérito das fake news, 

instaurado por conta dos ataques de teor 

antidemocrático promovidos pelos 

apoiadores do presidente da República 

contra os membros da Corte. Inclusive, 

após diligências, o próprio Bolsonaro foi 

incluído, em agosto de 2021, como 

investigado no aludido inquérito. 

 

No mesmo sentido, chama a atenção a 

recente condenação criminal do 

deputado federal Daniel Silveira a oito 

anos e nove meses de prisão, por conta 
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de manifestações antidemocráticas não 

protegidas pela imunidade parlamentar 

e pela liberdade de expressão, que 

incluíam ameaças ao próprio STF e, 

especificamente, a alguns dos ministros 

da Corte. 

 

Em resposta à decisão proferida pelo 

STF, o presidente da República editou 

decreto em pleno feriado do dia 21 de 

abril de 2022, concedendo “graça 

constitucional” ao aludido deputado 

federal, em nome da “liberdade de 

expressão”, da “manutenção do 

mecanismo tradicional de freios e 

contrapesos na tripartição dos poderes” 

e da “legítima comoção social” 

provocada pelo caso. Na verdade, a 

medida adotada por Bolsonaro foi 

compreendida pela opinião pública 

como mais um ato antidemocrático 

editado com a finalidade de atingir o 

STF. 

 

Não isenta de críticas, muitas delas 

pertinentes, a postura (por vezes 

ativista) do STF vem sendo 

compreendida, por muitos, como uma 

possível expressão da 

chamada democracia defensiva – 

doutrina de matriz europeia que 

recomenda uma postura mais enérgica 

dos detentores do poder estatal, 

sobretudo o Judiciário, contra partidos e 

grupos não democráticos. 

 

Com efeito, é sabido que o Judiciário 

tem o dever de zelar pela manutenção da 

forma prevista no art. 1º da Constituição 

Federal, que é o “Estado democrático de 

Direito”, explicitamente protegido pelo 

Código Penal, com a edição da Lei 

14.197/21. De modo que, se outro Poder 

estiver flertando com a ruptura 

institucional, cabe a ele lançar mão de 

esforços extraordinários para evitar que 

isso aconteça. 

Assim sendo, cabe o questionamento: o 

inquérito das fake news – assim como 

outras medidas similares, como a 

própria condenação de Daniel Silveira – 

pode ser compreendido como uma 

manifestação legítima da democracia 

defensiva, contribuindo os seus frutos, 

ao lado de outras decisões de teor 

similar, para a formação de uma 

doutrina de democracia defensiva no 

Brasil? 

 

A esta altura, parece evidente que as 

providências tomadas pelo STF foram 

levadas a efeito como medidas de 

democracia defensiva para garantir que 

o Estado brasileiro não padeça com atos 

antidemocráticos. Não devem ser 

compreendidas como uma ação 

orquestrada ou corporativista dos 

membros da Corte. A excepcionalidade 

que assola o Brasil nos últimos anos não 

permite uma atuação que privilegie a 

forma sobre o conteúdo, isto é, um 

minimalismo interpretativo em favor de 

um governo autoritário, a deferência em 

relação aos atos perpetrados por um 

agressor, a inércia em resposta a um ato 

direcionado contra a Constituição 

Federal. 

 

Diante disso, o que se conclui é que, até 

o presente momento, o STF tem sido 

criterioso na condução dos 

procedimentos contra atos 

antidemocráticos, inclusive se 

preocupando em compatibilizá-los com 

a doutrina da democracia defensiva. 

Nesse sentido, é bastante plausível 

antever que os precedentes em questão 

têm o potencial de contribuir para a 

construção de uma jurisprudência 

constitucional metodologicamente 

compatível com a aludida doutrina no 

Brasil e que seja sempre proporcional na 

legítima reação aos agudos ataques 

sofridos pelo Estado democrático de 

Direito. 
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Sede do Carf / Crédito: JOTA Imagens 

 

Não é só a mobilização dos auditores 

fiscais que põe em risco a volta dos 

julgamentos presenciais no Conselho 

Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf). Os cortes 

orçamentários impostos ao tribunal 

também seriam um obstáculo ao 

retorno, segundo fontes. 

O JOTA apurou que, entre 2021 e 2022, 

o orçamento do Carf encolheu 52%, de 

R$ 22,5 milhões para R$ 11 milhões. 

 

As informações são do Ministério da 

Economia e do Painel do Orçamento 

Federal. O Projeto de Lei Orçamentária 

Anual (PLOA) 2021, enviado 

pelo Executivo ao Congresso, previa 

um orçamento de R$ 22,5 milhões para 

o Carf, valor que foi mantido pelos 

parlamentares. Já em 2022, o Executivo 

previu um orçamento de R$ 22,7 

milhões para o Carf. O valor aprovado no 

Congresso, no entanto, foi de R$ 11 

milhões, menos da metade do que 

constava na proposta. 

 

Os dados mostram ainda que o 

orçamento do Carf diminuiu ao longo de 

2021 em relação ao aprovado pelo 

Congresso, de R$ 22,5 milhões para R$ 

16,2 milhões – 28%. Uma diminuição ou 

ampliação do orçamento aprovado pelos 

parlamentares para 2022 também pode 

ocorrer este ano, de acordo com o 

analista do Senado Leonardo Ribeiro, 

especialista em orçamento público. 

 

 
Ribeiro explica que os R$ 11 milhões 

representam a dotação inicial do Carf 

para 2022. Ao longo deste ano, o 

tribunal pode receber mais recursos por 

meio de créditos adicionais ou perdê-los 

em remanejamentos para outros órgãos. 

O dado que indica o que os órgãos de 

fato têm disponível para gastar é a 

dotação atual, que é o valor resultante 

após créditos ou eventuais 

remanejamentos orçamentários. 

 

“A dotação atual [após a abertura de 

créditos ou remanejamentos] pode ser 

maior ou menor do que a inicial. Nesse 

caso [de 2021], o Carf perdeu dotação 

em algum remanejamento de recurso 

para outros órgãos”, observa. 

 

As dificuldades orçamentárias do Carf 

vêm sendo relatadas ao JOTA por 

conselheiros há algum tempo. A redução 

do orçamento é indicada como uma das 

razões pelas quais o tribunal ainda não 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/corte-no-orcamento-dificulta-volta-presencial-do-carf-23052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
https://www.jota.info/tudo-sobre/ministerio-da-economia
https://www.jota.info/tudo-sobre/ministerio-da-economia
https://www.jota.info/tudo-sobre/executivo
https://www.jota.info/tudo-sobre/congresso
https://www.jota.info/tudo-sobre/senado-federal
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


46 

 

retomou as sessões presenciais em 2022. 

A outra razão, segundo os conselheiros, 

é a mobilização dos auditores fiscais da 

Receita pela regulamentação do bônus 

de eficiência. 

 

A adesão de conselheiros fazendários do 

Carf ao movimento foi significativa. De 

fevereiro a abril, a 1ª e a 3ª Turmas 

da Câmara Superior foram as únicas 

em funcionamento no tribunal. Em 

maio, o Carf anunciou a suspensão 

também das atividades da 3ª Turma da 

Câmara Superior. 

 

Recentemente, a Portaria 

3.364/2022 retirou o limite de R$ 36 

milhões para sessões virtuais, tornando 

possível o julgamento remoto de casos 

envolvendo somas elevadas, que 

estavam parados desde o início da 

pandemia. A norma, no entanto, previu 

a possibilidade de a Fazenda e os 

contribuintes pedirem a retirada de 

pauta de casos para julgamento 

presencial. No momento, a previsão é de 

que o modelo virtual se mantenha pelo 

menos até julho. 

 

Redução de gastos 
 
Em nota sobre o fim da restrição de 

valor, a presidente do Carf, Adriana 

Gomes Rêgo, citou a redução de 

despesas que a decisão permitiria. “As 

mudanças aproveitam a experiência do 

período da pandemia do Covid-19, e 

estão em sintonia com o princípio da 

economicidade, dada a redução 

significativa dos gastos públicos com 

diárias e passagens, necessários quando 

do deslocamento de conselheiros para as 

sessões presenciais”, diz o texto. 

 

Ao JOTA, uma conselheira disse que 

Adriana Rêgo avalia que o tribunal não 

tem orçamento para o retorno 

presencial. Já um conselheiro afirmou 

que as sessões presenciais em agosto não 

estão asseguradas, pois dependem da 

confirmação de recursos orçamentários 

e financeiros pelo Ministério da 

Economia. O julgador afirmou que 

houve poucos pedidos de retirada de 

pauta para julgamento presencial em 

maio, mês em que passou a valer a queda 

do limite de R$ 36 milhões para os 

julgamentos virtuais, o que indicaria um 

cenário favorável para manter as sessões 

remotas. 

 

“A Fazenda pediu [a retirada] de vários 

processos sobre ágio, creio que porque 

abriram prazo para transação sobre a 

matéria. E, em relação aos contribuintes, 

a maioria esmagadora se tratava de teses 

em que, com a composição atual, os 

contribuintes não têm conseguido êxito, 

ou seja, estão ‘empurrando com a 

barriga’ para ver se, até as sessões 

presenciais, há alguma alteração de 

composição ou de entendimento por 

parte de algum conselheiro”, comentou. 

 

Outro conselheiro afirmou que a queda 

no orçamento em 2022 comprometeu a 

convocação de suplentes para as turmas. 

“Gerou impacto, sim, especialmente 

para a convocação dos suplentes na 

Câmara Superior e nas turmas 

ordinárias, pois havia escassez 

orçamentária para a compra de 

passagens aéreas”. 

 

Na avaliação dele, a decisão de retirar o 

limite de R$ 36 milhões para 

julgamentos virtuais tem relação com o 

contexto orçamentário e a incerteza 

causada pela mobilização dos auditores. 

“Foi uma escolha racional. Mantiveram 

o [modelo] virtual pois o cancelamento 

[dos julgamentos] acontece às vésperas 

da sessão. Não tem como ser diferente, 

pois não se sabe até onde vai a greve”, 

diz. O julgador afirmou ainda que o 

Ministério da Economia passou a ver as 

sessões remotas com bons olhos, pelo 
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fato de contribuírem para a redução de 

gastos. 

 

Um representante da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

também avalia que o retorno presencial 

do Carf em agosto não é certo. “A 

previsão seria agosto, mas tudo depende 

do orçamento. Não tem como dar 

certeza. Mesmo com o eventual retorno 

[dos conselheiros fazendários, com o fim 

da paralisação], existe a questão 

orçamentária”, disse. 

 

Movimento paredista 
 
Ao JOTA, o presidente do Sindicato 

Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do 

Brasil (Sindifisco), Isac Falcão, afirmou 

que não há previsão de suspensão do 

movimento com a aproximação do mês 

de julho, quando passa a valer a restrição 

da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) devido ao ano eleitoral. A 

legislação proíbe o aumento de despesas 

com pessoal nos 180 dias que antecedem 

o final do mandato de chefe de Poder ou 

órgão. 

 

Segundo Falcão, além da 

regulamentação do bônus de eficiência, 

os auditores reivindicam a realização de 

concurso público e recomposição do 

orçamento da Receita Federal, que, 

segundo ele, sofreu um corte da ordem 

de 51%. O presidente do Sindifisco alega 

que, sem os recursos reivindicados, não 

há condições para a retomada das 

atividades dos auditores fiscais. “Se não 

se resolverem as questões que a gente 

está levantando na pauta, a Receita não 

tem condições de funcionar no segundo 

semestre”, afirma o sindicalista, que diz 

que o mesmo se aplica ao Carf. 

 

A reportagem entrou em contato com a 

assessoria de imprensa do Ministério da 

Economia pedindo uma manifestação 

do Carf sobre a redução do orçamento e 

a realização de uma entrevista com a 

presidente do tribunal, Adriana Gomes 

Rêgo. No entanto, não houve resposta. 

 

Ressalvas 
 
Advogados que atuam no Carf enxergam 

o modelo virtual com ressalvas e, apesar 

da possibilidade de retirada de 

processos da pauta para julgamento 

presencial, temem que as restrições 

orçamentárias e a continuidade da 

mobilização dos auditores 

comprometam o retorno. É o caso da 

advogada Mirian Lavocat, do Lavocat 

Advogados, ex-conselheira do Carf. 

 

Na avaliação dela, a possibilidade de 

processos acima de R$ 36 milhões serem 

julgados virtualmente foi uma 

sinalização “ruim” do tribunal.  “O 

grande custo do Carf é com o 

deslocamento dos conselheiros e com as 

diárias, pois 95% das pessoas são de 

fora. Com isso, talvez estejam 

vislumbrando a possibilidade de manter 

essas sessões não presenciais. Eu, 

pessoalmente, não gosto desse modelo. 

A sinalização de processos de grande 

complexidade, envolvendo valores 

vultosos, serem virtuais é muito ruim 

para o contribuinte”, acredita. 

 

Para Lavocat, a possibilidade de o 

contribuinte e a PGFN pedirem a 

retirada de casos da pauta para 

julgamento presencial é um “alento”, 

mas não resolve o problema. “Eu acho 

que pelo menos facilita. De certa forma, 

é um alento, mas não resolve a situação. 

Você pode, sim, ter uma elasticidade 

[entre virtual e presencial]. Mas tem um 

fator negativo, que você pede a retirada 

de pauta, mas não tem perspectiva de 

quando [o processo] vai ser julgado”, 

diz. 
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A tributarista aponta que outros 

tribunais, como o Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), o Supremo 

Tribunal Federal (STF) e 

o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade) já 

retomaram as atividades presenciais. 

“Se você olhar para o Supremo, o STJ, 

todos já voltaram [às sessões 

presenciais]. Eu vejo até o Cade [que 

também é um tribunal administrativo] 

retornando. Acho que esse modelo 

[virtual] não pode ser mantido para o 

resto da vida. O Carf é um tribunal físico. 

Se ficar para sempre nesse modelo, vai 

acabar se tornando um tribunal virtual. 

Eu acho que está no momento de voltar 

a fortalecer o Carf”, defende. 

 

A advogada afirma, ainda, que a questão 

da mobilização dos auditores, que está 

paralisando a maioria das turmas, 

precisa ser solucionada “urgentemente”. 

“Isso precisa ser resolvido 

urgentemente. A gente não pode 

esquecer que muitas sessões não estão 

acontecendo e isso é muito ruim. Além 

de ter um represamento dos processos, a 

alta da Selic [taxa básica de juros] 

impacta na correção dos créditos 

tributários. O Carf é um tribunal de 

importância tremenda, referência no 

Brasil. Não pode se apequenar com 

sessões exclusivamente virtuais”, 

acredita. 

 

Judicialização 
 
Para o tributarista Thiago Pereira Braga 

de Morais, do Mannrich e Vasconcelos, a 

redução orçamentária contribuiu para a 

decisão do Carf de retirar o limite de 

valor para julgamentos online. “Houve 

declarações da presidente do Carf 

falando que seria uma medida 

importante para a redução de custos. Há 

um custo para que os conselheiros 

retornem a Brasília. Nossa preocupação 

é com a propensão [do tribunal] de 

julgar a maioria das matérias online”, 

diz. 

 

Caso a falta de perspectiva de retorno 

presencial se prolongue, o advogado vê a 

possibilidade de ampliação de uma 

judicialização que já vem ocorrendo no 

Carf, com processos julgados por força 

de decisões judiciais. 

 

“Temos visto decisões judiciais para que 

o Carf julgue. Vamos supor que a 

Fazenda entenda que um caso não deve 

ser julgado virtualmente, mas o 

contribuinte entenda que pode. O 

contribuinte poderia judicializar. Outra 

questão é demorar a julgar. Com essa 

demora, os efeitos da autuação fiscal 

podem remanescer no tempo, o que é 

ruim para o contribuinte”, afirma. 

 

O tributarista Caio Malpighi, também do 

Mannrich e Vasconcelos, afirma que a 

demora para a realização de 

julgamentos, no caso, por exemplo, dos 

pedidos de retirada de pauta para 

aguardar o agendamento de sessões 

presenciais, fere o princípio da duração 

razoável do processo. 

 

“O julgamento no Carf é a efetivação de 

um direito constitucional de se defender 

de uma acusação fiscal, que, no fim, vai 

culminar em uma cobrança a título de 

impostos, multas e até acusações de 

ilícitos. O julgamento no Caf é o 

exercício do contraditório e da ampla 

defesa e do devido processo legal no 

estado de direito e isso pressupõe um 

tempo razoável de duração do processo”, 

observa. 

 

O tributarista pontua que a 

judicialização é negativa do ponto de 

vista institucional. “Apesar de o Poder 

Judiciário estar certo, pois ele tem que 

determinar que seja cumprida a 

Constituição Federal, não é uma 

https://www.jota.info/tudo-sobre/superior-tribunal-de-justica
https://www.jota.info/tudo-sobre/superior-tribunal-de-justica
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/cade
https://www.jota.info/tudo-sobre/cade
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situação institucionalmente saudável ter 

que julgar processos em razão de uma 

ordem coercitiva”, diz. 

 

MARIANA BRANCO – Repórter 

especializada em Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf). Jornalista formada pela 

Universidade de Brasília (UnB). Foi 

repórter do Correio Braziliense e da 

Agência Brasil, vinculada à Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC), na área 

de economia. 

 

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

empresas/tributario/corte-no-

orcamento-dificulta-volta-presencial-

do-carf-23052022  

 

Retorne ao índice 
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Projeto de reforma do IR 
segue na gaveta ‘enquanto eu 
estiver vivo’, diz relator 
 
Angelo Coronel disse ter a impressão 
que o ministro Paulo Guedes ‘não leu 
uma folha sequer’ da proposta 
 
CRISTIANE BONFANTI 
RIO DE JANEIRO 
23/05/2022 11:15Atualizado em 
23/05/2022 às 12:01 
 
comentários 

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) / 

Jefferson Rudy/Agência Senado 

 

Apesar de o relator da reforma do 

Imposto de Renda (PL 2337/2021), 

senador Angelo Coronel (PSD-BA), ter 

afirmado na semana passada 

ao JOTA que um acordo político 

poderia destravar a tramitação do 

projeto, ele deixou claro na sexta-feira 

(20/5) que fará de tudo para manter a 

proposta na gaveta. 

 

A afirmação foi feita durante o 

encerramento do VI Congresso 

Internacional de Direito Tributário 

do Rio de Janeiro, promovido pela 

Associação Brasileira de Direito 

Financeiro (ABDF). Durante o 

congresso, Angelo Coronel recebeu das 

mãos do tributarista Gustavo Brigagão, 

presidente honorário da Associação 

Brasileira de Direito 

Financeiro (ABDF) e presidente do 

Centro de Estudos das Sociedades de 

Advogados (Cesa), um manifesto contra 

a proposta de alterações no Imposto de 

Renda. 

 

“Precisa responsabilidade para que a 

equipe econômica, ao editar uma 

matéria de tamanha importância, que 

vai mexer com a vida de todos os 

brasileiros, tenha a responsabilidade e 

estude para não pagar mico e deixar a 

bomba depois na mão do poder 

Legislativo. Eu quero dizer que, 

enquanto eu estiver vivo, com a proteção 

divina, esse projeto continuará no lugar 

em que está, na minha gaveta”, disse o 

relator. 

 

Perante uma plateia de advogados 

tributaristas, a maioria contra a 

proposta de tributação da distribuição 

de lucros e dividendos, o senador 

afirmou que, com o projeto enviado ao 

Congresso Nacional, o governo “queria 

fazer literalmente uma escorcha fiscal 

nas empresas brasileiras”. 

 

“Foi de tamanha irresponsabilidade que 

eu não poderia jamais expor o parque 

empresarial brasileiro a esse desatino 

que veio do governo e 

consequentemente corroborado com a 

Câmara dos Deputados”, disse o relator. 

 

Angelo Coronel afirmou ter a impressão 

de que o ministro da Economia, Paulo 

Guedes, não leu “uma folha sequer” do 

projeto de reforma do Imposto de 

Renda. 

 

“Temos um ministro da economia que 

tenho a impressão de que não leu uma 

folha sequer do projeto do IR. Acho que 

não leu, porque se lesse, ele não ia 

querer tributar dividendos e estoque que 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/relator-reforma-coronel-imposto-de-renda-23052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/reforma-do-imposto-de-renda
https://www.jota.info/tudo-sobre/reforma-do-imposto-de-renda
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149730
https://www.jota.info/tudo-sobre/psd
https://www.jota.info/tudo-sobre/estado-do-rio-de-janeiro
https://www.jota.info/tudo-sobre/abdf
https://www.jota.info/tudo-sobre/abdf
https://www.jota.info/tudo-sobre/abdf
https://www.jota.info/tudo-sobre/paulo-guedes
https://www.jota.info/tudo-sobre/paulo-guedes
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já foi tributado. Se ele lesse, não ia 

querer acabar com juros sobre capital 

próprio, que também financia as 

próprias empresas. Se ele lesse, não, 

querer fazer distribuição de dividendos 

das empresas lucro presumido, que são 

as empresas que mais pagam impostos 

no Brasil proporcionalmente. Se ele 

lesse o projeto, ele não queria fazer com 

que as empresas do lucro presumido se 

assemelhassem às empresas do 

Simples”, afirmou o relator. 

 

Um pouco depois, Angelo Coronel disse 

que o projeto só sai da sua mão se tiver 

acordo na Câmara para aprovar. 

 

“A Câmara é terminativa, já que 

começou lá. O meu medo é esse. Eu 

alterar, e a Câmara falar que ‘pode 

alterar que a gente acata’, e depois 

chegar lá e eles me traírem e mudarem 

tudo para o projeto original”, disse. 

 

Presidente da comissão temporária que 

vai analisar mudanças no Código 

Comercial, Angelo Coronel afirmou 

também que começará a receber 

propostas sobre o tema. 

 

“Vamos começar a receber sugestões 

para lavrar um código comercial que 

venha atender necessidade e dar 

segurança jurídica ao comerciante 

brasileiro”, disse. 

 

*A reportagem viajou a convite da 

organização do VI Congresso 

Internacional de Direito Tributário do 

Rio de Janeiro 

 

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/relator-reforma-
coronel-imposto-de-renda-23052022  
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Brasil 

Mesmo em guerra, Rússia é 
quinto que mais exporta ao 
Brasil 
 
Vendas crescem 89% até abril, sob 
efeito de fertilizantes mais caros e 
maior demanda 
 
Por Marta Watanabe e Álvaro 
Fagundes — De São Paulo 
20/05/2022 05h02  Atualizado há 6 
horas 

 

 
A importação brasileira de produtos 

russos se acelerou neste início de ano 

num ritmo muito maior que o do total 

das compras externas. Com isso, os 

russos, mesmo em guerra com a 

Ucrânia, galgaram postos e passaram a 

ser, de janeiro a abril, o quinto país que 

mais vende ao Brasil. Em igual período 

do ano passado, estavam na 12ª posição. 

 

A China ainda lidera com folga o 

fornecimento de produtos ao Brasil de 

janeiro a abril deste ano, seguida logo 

depois pelos Estados Unidos. Alemanha 

e Argentina vêm depois dos americanos. 

A Rússia, em quinto, vendeu ao Brasil 

total de US$ 2,4 bilhões no primeiro 

quadrimestre de 2022, praticamente 

empatada em valor com a Índia, em 

sexto. Em relação ao ano passado, os 

russos deixaram para trás países como 

Coreia do Sul, México e Japão. 

 

As compras brasileiras da Rússia 

cresceram 89% de janeiro a abril deste 

ano em relação ao mesmo período de 

2021. No geral, as importações 

brasileiras subiram 28% nessa mesma 

comparação. O ritmo mais acelerado das 

compras com origem na Rússia fez o país 

galgar postos no ranking dos países que 

fornecem ao Brasil. Os dados são da 

Secretaria de Comércio Exterior 

(Secex/ME). 

 

Especialistas apontam que a posição 

atual da Rússia entre os cinco maiores 

fornecedores do Brasil não é 

permanente, mas resultado de um 

cenário que veio com a pandemia e foi 

exacerbado pela guerra entre Rússia e 

Ucrânia. Descompassos entre oferta e 

demanda, gargalos logísticos e receio de 

escassez de produtos levando preços de 

commodities e insumos às alturas 

compõem o cenário. 

 

Sob efeito parecido com o da Rússia, a 

Arábia Saudita também subiu da 17ª 

posição para o décimo lugar no ranking. 

No comércio com os sauditas, a principal 

influência foi o petróleo bruto, que 

representou 69% do que o Brasil 

importou deles de janeiro a abril. Com 

influência da alta das cotações da 

commodity, o valor importado em 

petróleo da Arábia Saudita aumentou 

206% nos quatro primeiros meses deste 

ano na comparação com iguais meses do 

ano passado. 

 

No caso da Rússia, a “cesta” brasileira do 

que compramos de produtos russos 
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também ajuda a explicar a maior 

importância do país como fornecedor 

externo, ao lado do robusto setor 

agrícola brasileiro. Os adubos ou 

fertilizantes químicos são o componente 

principal do que importamos de janeiro 

a abril dos russos e ocupam 70% da 

cesta. Outros 15% ficam para o carvão 

enquanto óleos combustíveis de petróleo 

respondem por 7,1%. 

 

A Rússia é um dos maiores exportadores 

globais de fertilizantes e adubos. De 

janeiro a abril os russos nos forneceram 

US$ 1,65 bilhão nesses itens, com alta de 

142% contra iguais meses de 2021. O 

valor representou um quarto do que o 

Brasil importou desses insumos. 

 

A alta no valor foi influenciada por 

preços e por antecipação de compras. Os 

preços dos fertilizantes importados pelo 

Brasil saltaram 130,7% em abril contra 

igual mês do ano passado. O dado é da 

Secretaria de Comércio Exterior 

(Secex/ME) e vale para todo o 

fertilizante que importamos nesse mês, 

mas o insumo que veio da Rússia 

também ficou mais caro. Dados da 

MacroSector mostram que o preço dos 

fertilizantes russos que o Brasil 

importou no primeiro trimestre de 2022 

subiu 149% contra iguais meses de 2021. 

 

Fabio Silveira, sócio-diretor da 

consultoria, diz que o salto reflete uma 

alta de preços que aconteceu já desde o 

decorrer de 2021. Sob efeito da 

pandemia, adubos e fertilizantes ficaram 

mais caros em razão de aumento de 

demanda, escassez de oferta e gargalos 

logísticos. A guerra, que eclodiu em 

fevereiro deste ano, trouxe temor maior 

ainda pela falta do insumo. 

 

Ao divulgar os dados da balança 

comercial de abril, o subsecretário de 

Inteligência e Estatísticas de Comércio 

Exterior da Secex, Herlon Brandão, 

explicou que, de acordo com 

levantamento do órgão, os produtores 

agrícolas anteciparam a aquisição desses 

insumos, provavelmente por receio de 

desabastecimento, agora já sob 

influência da guerra no Leste Europeu. 

O usual, explicou ele, é a importação 

desses insumos aumentar no segundo 

semestre do ano. 

 

Silveira lembra que a robusta produção 

agrícola no ano passado criou uma 

espécie de “euforia” no setor em relação 

às perspectivas de 2022. A receita 

agrícola em 2021, diz, alcançou R$ 893 

bilhões, alta de mais de 50% contra o 

ano anterior. Capitalizados, com 

expectativas altas para este ano e com 

temor de escassez de insumos, os 

produtores adiantaram as compras de 

fertilizantes e defensivos, conta. 

 

Questões climáticas, lembra, levaram 

mais tarde a uma reavaliação da safra de 

2022. Ainda assim, safras importantes, 

como a de grãos, exemplifica, devem ter 

aumento de volume de cerca de 3%, 

estima. Silveira lembra que adubos e 

fertilizantes em importação agora 

deverão ser usados para a safra do 

próximo ano, já que a deste ano já está 

plantada. 

 

José Augusto de Castro, presidente da 

Associação de Comércio Exterior do 

Brasil (AEB), diz que os preços devem 

continuar pressionados e não há 

perspectiva de ajuste maior tanto em 

fertilizantes quanto em petróleo 

enquanto a guerra perdurar. É como 

resultado de fatores conjunturais que a 

maior importância da Rússia como 

fornecedor brasileiro deve ser 

considerada, ressalta. Trata-se de uma 

situação que não deve permanecer, diz. 
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Para Silveira, é possível que em maio a 

importação de fertilizantes, inclusive da 

Rússia, siga alta. Para ele, porém, a 

demanda não se manterá nesse nível, em 

razão de os preços estarem muito altos, 

com impacto muito grande no custo do 

produtor. Caso a conta mostre que o 

preço do produto agrícola não 

comportará o repasse do custo, a compra 

de fertilizantes e demais insumos será 

reduzida, avalia o economista. 

Produtores irão, ao menos em parte, 

optar por usar solos já fertilizados de 

safras anteriores, o que deve trazer 

queda de produtividade, diz. 

 

Enquanto os adubos e fertilizantes 

predominam na cesta do que o Brasil 

compra dos russos, são os produtos 

agropecuários que se sobressaem nas 

exportações brasileiras ao país de Putin. 

Do que vendemos à Rússia, a soja tem 

fatia de 32%, seguida por açúcares e 

melaços, com 20%. O café é o terceiro 

item, com 7,6%. Destacam-se também 

5,2% em carne bovina e 4,1% em frango, 

sempre considerando janeiro a abril 

deste ano. 

 

A venda de produtos brasileiros à Rússia 

somou US$ 741,5 milhões no primeiro 

quadrimestre deste ano, com alta 

também representativa, de 81,3%, 

contra igual período de 2021. Como o 

valor total do que vendemos a eles foi 

menor do que o das importações, o 

Brasil teve déficit comercial com os 

russos de US$ 1,64 bilhão de janeiro a 

abril. 

 

Castro destaca que num ambiente de 

alta de preços global e com cadeias de 

produção ainda desajustadas, os 

importadores “compram o que aparece”, 

aproveitando oportunidades, inclusive 

com novos fornecedores, por questões 

como disponibilidade ou proximidade 

geográfica. 

 

De janeiro a abril, segundo dados da 

Secex, o Brasil importou do Congo e da 

Guiana, somados, US$ 326,6 milhões 

em petróleo bruto. É pouco se 

comparado ao US$ 1,12 bilhão 

comprado da Árabia Saudita ou dos US$ 

842,6 milhões dos EUA. Congo e 

Guiana, são, porém, dois novos países 

aparecendo no mapa de fornecedores de 

petróleo bruto ao Brasil, também como 

resultado desse cenário que impactou as 

cadeias globais de produção e 

fornecimento. Para Castro, essas novas 

relações podem vir a prosperar no 

futuro, mas são também, por enquanto 

resultado da conjuntura atual. 

 

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

2022/05/20/mesmo-em-guerra-russia-

e-quinto-que-mais-exporta-ao-

brasil.ghtml   
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Finanças 

Perspectiva de aprovação de 
projeto que reduz ICMS 
derruba expectativas de 
inflação 
 
A declaração do presidente da Casa, 
Arthur Lira (PP-AL), de que a proposta 
será pautada na próxima semana foi 
vista como o “gatilho” do movimento 
 
Por Felipe Saturnino, Gabriel Roca e 
Victor Rezende — De São Paulo 
20/05/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Menezes, da Gauss: Mercado passou a 

atribuir probabilidade maior à 

aprovação da proposta do ICMS em 

período eleitoral — Foto: Silvia 

Zamboni/Valor 

 

As expectativas de inflação 

embutidas nos ativos financeiros r

oubaram a cena 

no mercado de renda fixa doméstic

o ao desabarem ontem com os 

investidores atentos à tramitação, 

na Câmara dos Deputados, 

da proposta que diminui a alíquota 

de ICMS sobre preços de bens e 

serviços. A declaração do presidente da 

Casa, Arthur Lira (PP-AL), de que a 

medida será pautada na próxima 

semana foi vista como o “gatilho” do 

movimento. 

 

Dados da Renascença mostram que, no 

fechamento de ontem, a inflação 

embutida na NTN-B (título público com 

rentabilidade atrelada ao IPCA) com 

vencimento em agosto recuou 1,35 

ponto, para 6,38%. Já a inflação 

“implícita” extraída da NTN-B para 

maio de 2023 cedeu de 7,65% para 

7,22%. 

 

No contrato futuro de cupom de IPCA 

(DAP), negociado na B3, a expectativa 

de inflação do mercado para o fim deste 

ano recuou de 9,27% para 8,89%. 

 

 
Grosso modo, a inflação “implícita” é 

expressa pela diferença entre a taxa de 

juros nominal (referente aos contratos 

de DI, também negociados na B3) e a de 

juros real (taxa nominal descontada pela 

inflação). 

 

O projeto de lei complementar debatido 

no Congresso pretende reduzir a 

alíquota máxima cobrada sobre energia, 

combustíveis, telecomunicações e 

transportes para até 17%. Atualmente, os 

Estados definem os valores livremente. 

“Isso teria um impacto bem relevante 

nos preços, dado que os itens têm pesos 

expressivos no IPCA”, afirma o 

economista-chefe da Greenbay 

Investimentos, Flávio Serrano. De 

acordo com ele, a medida em discussão 

poderia reduzir em aproximadamente 1 

ponto percentual a projeção para IPCA 

de 2022. 

 

Na Gauss Capital, a perspectiva é de que 

o projeto possa tirar de 0,8 a 1 ponto 

percentual da inflação de 2022. Para 

Carlos Menezes, gestor de renda fixa da 

casa, o mercado passou a atribuir 

probabilidade maior à aprovação do 

projeto por se tratar “de um período 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/05/20/camara-votara-projeto-para-reduzir-icms.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/05/20/camara-votara-projeto-para-reduzir-icms.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/05/20/camara-votara-projeto-para-reduzir-icms.ghtml
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eleitoral e de grande demanda popular 

contra a inflação”. 

 

Menezes também observa que as taxas 

de inflação implícita já estavam bastante 

elevadas, uma vez que os agentes 

financeiros reconheciam “um cenário 

ruidoso para a inflação”. “Era uma 

operação que o mercado estava bastante 

habituado a fazer: apostar numa inflação 

mais alta, depois das surpresas do IPCA 

neste começo de ano”, afirma. 

 

Assim, pontua o gestor, os investidores 

“vinham premiando bastante” a 

expectativa de inflação de curto prazo, 

que chegou a superar 9% nos últimos 

dias. “Agora a pressão sobre essas taxas 

foi significativamente aliviada”, afirma. 

“A leitura é que o impacto será imediato 

na inflação corrente, mas o cenário é 

menos óbvio para a inflação de médio 

prazo. Não sabemos ainda quando essa 

alíquota do ICMS voltaria ao nível 

anterior.” 

 

De fato, o movimento observado nas 

implícitas de vencimentos médios foi 

bem mais modesto. A título de 

ilustração, a inflação embutida na NTN-

B para agosto de 2024 recuou de 6,77% 

para 6,58%. 

 

As taxas de juros negociadas na B3 

também foram impactadas pelo tombo 

das expectativas de inflação do mercado 

e fecharam em queda, em uma dinâmica 

que ganhou tração no meio da tarde. “O 

mercado foi reagindo progressivamente 

ao longo do dia à medida que as pessoas 

viam a medida. Foi algo repentino, que 

não estava muito no mapa”, diz João 

Fernandes, economista da Quantitas. 

 

No fechamento, a taxa do DI para 

janeiro de 2024 cedeu de 12,985% para 

12,905%, enquanto a do DI para janeiro 

de 2025 recuou de 12,365% para 

12,235%. As taxas longas também 

seguiram a mesma dinâmica e 

despencaram - o juro do DI para janeiro 

de 2027 diminuiu de 12,16% para 

11,975%. 

 

Para Serrano, da Greenbay, o projeto em 

discussão não corresponde a uma 

“solução definitiva” para o problema 

inflacionário no Brasil. No entanto, a 

medida está na pauta política num 

momento em que a situação da 

arrecadação de tributos tem 

surpreendido positivamente, observa. 

Na visão do economista, isso evita que 

um movimento de estresse ocorra na 

ponta longa da curva de juros, que 

geralmente tem um comportamento 

bastante associado à dinâmica das 

contas públicas. 

 

Fernandes, da Quantitas, observa que 

existe espaço para que o impacto visto 

ontem nos mercados de renda fixa 

continue nos próximos dias, até que as 

votações na Câmara e no Senado sejam 

finalizadas. Ele espera que ao menos seja 

aprovado um texto com conteúdo 

“relevante” após o requerimento de 

urgência do projeto ter passado com 

ampla maioria na Câmara. 

 

“O cenário-base é de que seja aprovado 

também no Senado, já que vimos 

manifestações críticas sobre a forma 

como os Estados lidaram com o diesel”, 

avalia o economista da Quantitas. “Claro 

que as tramitações são incertas, mas 

alguma coisa relevante deve ser 

aprovada”, aponta. 

 

A Quantitas prevê que o impacto da 

medida nos preços de gasolina e de 

energia elétrica seja de 

aproximadamente 1 ponto percentual. 

Caso outros itens sejam incluídos na 

proposta, o impacto no IPCA pode ser 

ainda maior, nos cálculos de Fernandes. 
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Empresas 

Executivos seniores deixam 
gigante de petróleo russa 
Rosneft 
 
O momento das saídas pode estar 
relacionado às sanções da União 
Europeia 
 
Por Dow Jones — Londres 
20/05/2022 11h29  Atualizado há 39 
minutos 

 
A gigante estatal russa de 

petróleo Rosneft está demitindo 

executivos seniores, uma fuga de 

cérebros que enfraquece um dos 

principais impulsionadores da 

economia do país, enquanto Moscou 

ataca a Ucrânia. 

 

Os dois principais aliados do diretor-

presidente Igor Sechin, os primeiros 

vice-presidentes Didier Casimiro e 

Zeljko Runje, estão deixando a empresa, 

disseram pessoas familiarizadas com a 

situação. A saída deles significa que 

Sechin, um antigo associado do 

presidente russo Vladimir Putin, terá 

que enfrentar uma crise nos mercados 

de petróleo russos sem seus executivos 

mais experientes. 

 

Também estão saindo Otabek Karimov, 

vice-presidente de comércio e logística, e 

Eric Liron, vice-presidente de serviços 

de petróleo e gás, disseram algumas 

pessoas. Avril Conroy, que era chefe de 

operações de varejo, já deixou a 

empresa. 

 

Todos vêm de fora da Rússia, 

ressaltando como a Rosneft confiou na 

experiência estrangeira para se tornar 

um dos maiores produtores de petróleo 

do mundo - e como a guerra ameaça 

reverter essa expansão. Executivos 

estrangeiros trouxeram conhecimento 

sobre técnicas de produção e práticas de 

negócios ocidentais. Eles ajudaram a 

atrair a Rosneft para investidores 

estrangeiros, que possuíam suas ações e 

lhe emprestavam dinheiro. E 

fortaleceram os vínculos com grandes 

empresas de energia dos Estados Unidos 

e da Europa que fizeram parceria com a 

Rosneft em projetos na Rússia e no 

exterior. 

 

A empresa perdeu quando produtores 

privados dividiram os principais ativos 

petrolíferos da Rússia na década de 

1990, mas reagiu e agora desempenha 

um papel fundamental na economia 

russa e no mercado global de energia. 

Uma empresa estatal detém mais de 

40% das ações da Rosneft e a companhia 

se descreve como o maior contribuinte 

da Rússia. Ela produziu 3,9 milhões de 

barris por dia de hidrocarbonetos 

líquidos em 2021, de acordo com seu 

relatório anual, o suficiente para atender 

4% da demanda global de petróleo. 

 

Casimiro respondeu a um pedido de 

comentário enviado por e-mail com um 

trecho do poema de Oscar Wilde “The 

Ballad of Reading Gaol”. A estrofe 

descreve dois navios condenados 

passando em uma tempestade e não se 

reconhecendo, com uma linha dizendo: 

“Não tínhamos palavra a dizer”. Runje, 

Liron, Conroy e Karimov não 

responderam a pedidos de comentários. 

Um porta-voz da Rosneft disse que não 

sabia sobre as saídas. 

 

O momento das saídas pode estar 

relacionado às sanções da União 

Europeia, segundo uma das pessoas a 

par do assunto. A proibição de alguns 

contratos com certas empresas estatais 
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russas, incluindo a Rosneft, entrou em 

vigor em 15 de maio. Não está claro se 

isso também se aplica a contratos de 

trabalho. Ter cidadãos de países que 

impuseram sanções contra a Rússia nos 

cargos executivos de empresas estatais 

agora também é visto como menos 

aceitável pelo Kremlin, disse a fonte. 

 

 
— Foto: Divulgação/Rosneft 
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Empresas 

Minério de ferro tem alta de 
5,3% com estímulo monetário 
na China 
 
Corte na taxa chinesa de empréstimos 
de cinco anos deve ter reflexo no 
mercado imobiliário, que é consumidor 
de aço 
 
Por Stella Fontes, Valor — São Paulo 
20/05/2022 10h44  Atualizado há uma 
hora 

 
Os preços do minério de 

ferro voltaram a ganhar tração nesta 

sexta-feira, após o banco central da 

China reduzir a taxa básica de 

empréstimos de cinco anos além do 

esperado, em movimento que tem 

reflexo direto no mercado imobiliário. 

 

A construção civil é importante 

consumidora de aço e, portanto, 

influencia a demanda de minério de 

ferro. 

 

Nos portos do norte da China, o minério 

com teor de 62% de ferro encerrou a 

semana a US$ 136,25 a tonelada, com 

alta diária de 5,3%, segundo índice 

Platts, da S&P Global Commodity 

Insights. 

 

Com isso, em maio, as perdas 

acumuladas pela principal matéria-

prima do aço no mercado à vista foram 

reduzidas a 4,3%. Em 2022, a 

valorização é de 14,5%. 

 

Na Bolsa de Commodity de Dalian 

(DCE), os contratos mais negociados, 

para entrega em setembro, também 

subiram 5,3% nesta sexta-feira, para 

842,50 yuan por tonelada. 

 
— Foto: Pixabay 
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Legislação 

Estudo mostra impacto do 
Difal do ICMS na inflação 
 
Análise de economista é novo 
argumento para tentar adiar cobrança 
para 2023 
 
Por Beatriz Olivon — De Brasília 
20/05/2022 05h00  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Advogada Priscila Faricelli: muitos 

clientes têm optado por fazer depósito 

judicial dos valores — Foto: Leonardo 

Rodrigues 

 

Os contribuintes tentam emplacar um 

novo argumento para conseguir adiar 

para 2023 o diferencial de alíquotas 

(Difal) do ICMS no comércio 

eletrônico. Em meio à indefinição no 

Judiciário, um estudo do 

economista Paulo Rabello de Castro, 

ex-presidente do BNDES e do IBGE, 

mostra o impacto que a cobrança pode 

ter na inflação deste ano. Seria de pelo 

menos 0,4 ponto percentual. 

 

O estudo foi feito a pedido da Associação 

de Venda Não Presencial do Espírito 

Santo (Avenpes). Foi enviado ao 

Ministério da Economia, apesar de a 

cobrança do Difal ser de 

responsabilidade dos Estados e do 

Distrito Federal. É que a União é parte 

nas quatro ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADIs) ajuizadas 

no Supremo Tribunal Federal (STF) 

para discutir a questão. 

 

Havia expectativa de que a questão 

poderia ser resolvida por meio de 

liminar do STF. Porém, na terça-feira, o 

ministro Alexandre de Moraes negou 

todos os pedidos. Em um dos casos (ADI 

7075), a negativa foi por razão 

processual. Essa ação havia sido 

proposta pelo Sindicato Nacional das 

Empresas Distribuidoras de Produtos 

Siderúrgicos. 

 

As outras três ações foram propostas 

pela Abimaq - Associação Brasileira da 

Indústria de Máquinas e Equipamentos 

(ADI 7066), pelo Estado de Alagoas 

(ADI 7070) e pelo Estado do Ceará (ADI 

7078). Apesar dos pedidos serem 

diferentes, a resposta do ministro foi a 

mesma: não estão presentes os 

requisitos necessários para conceder 

liminar, que são o indício de que há 

razão no pedido e perigo na demora em 

decidir. 

 

A discussão entre contribuintes e 

governos estaduais começou no início do 

ano, com o atraso na publicação, pelo 

governo federal, da lei complementar 

exigida pelos ministros do Supremo para 

a cobrança. Aprovada pelo Congresso 

Nacional em 20 de dezembro, a norma, 

de nº 190, só foi publicada em janeiro. 

 

Por isso, os contribuintes passaram a 

defender que o Difal só deveria ser 

recolhido a partir de 2023. Os Estados, 

por sua vez, alegam que a cobrança já 

estaria valendo. 
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Com o estudo de Paulo Rabello de 

Castro, a Avenpes quer subsidiar os 

debates no Conselho Nacional de 

Política Fazendária (Confaz), formado 

pelos secretários de Fazenda dos 

Estados e do Distrito Federal e 

integrantes do Ministério da Economia. 

Quer alertar sobre os impactos da 

cobrança na economia. 

 

O estudo aponta que os preços do 

comércio varejista on-line podem sofrer 

uma elevação de até 12% neste ano - 7% 

seriam reflexo do Difal e 5% do impacto 

inflacionário já esperado. Na hipótese da 

cobrança do diferencial de alíquotas ser 

mantida em 2022, afirma o economista, 

haveria o início de uma sequência de 

reajustes nos preços praticados pelos 

principais players do varejo on-line, 

refletindo e repassando a majoração do 

custo relacionado à tributação onerada. 

 

De acordo com Rabello de Castro, o 

efeito estimado em 0.4 ponto percentual 

pode chegar até 0.6 ponto percentual 

por conta do agravamento do cenário 

inflacionário. O economista lembra que 

esse impacto vai acontecer de qualquer 

forma em 2023, mas poderia ser 

mitigado neste ano. 

 

“O comércio eletrônico legal brasileiro 

está como o marisco, entre o mar e o 

rochedo, de certa forma contido pela 

limitação do orçamento das pessoas e, 

por outro lado, espremido pelo comércio 

que hoje não paga tributo”, afirma 

Rabello, em referência a sites que 

realizam importações de forma irregular 

e também penalizam os varejistas. 

 

No Judiciário, a questão ainda está 

indefinida. Liminares foram cassadas 

por presidentes de Tribunais de Justiça 

(TJs), enquanto outros contribuintes 

conseguiram sentenças favoráveis ao 

adiamento. 

“Temos liminares favoráveis, inclusive 

em tribunais onde tivemos suspensões 

de segurança [por presidentes das 

Cortes]. A cassação de liminares não tem 

sido automática”, afirma a advogada 

Priscila Faricelli, sócia da área tributária 

do escritório Demarest. 

 

Ela destaca que muitos clientes têm 

optado por fazer o depósito judicial dos 

valores referentes ao Difal. O adiamento 

para 2023, acrescenta, é uma questão 

que ainda está em jogo, tanto que o STF 

não validou a cobrança para este ano, 

apesar de também não a ter afastado 

expressamente. 

 

Para a Procuradoria Geral do Estado 

(PGE) de São Paulo, a decisão do 

ministro Alexandre de Moraes de negar 

os pedidos de liminar corrobora a 

decisão do governo paulista de retomar 

a cobrança do Difal em abril. Ainda 

segundo a PGE, não se trata de uma 

nova cobrança ou de majoração na carga 

tributária. 

 

A procuradoria tem cadastrados 730 

processos sobre o assunto. De acordo 

com a PGE, eventuais decisões 

desfavoráveis proibindo a cobrança do 

diferencial neste ano estão sendo 

suspensas no Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJSP) e também pelos tribunais 

dos outros Estados. 

 

Considerada a média histórica da 

participação na arrecadação do ICMS e o 

perfil de distribuição desse imposto ao 

longo dos meses, o adiamento da 

cobrança acarretaria, no exercício de 

2022, um impacto financeiro estimado 

de R$ 1,6 bilhão para o Estado de São 

Paulo. 
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Economia 

Lira articula regra de ICMS 
que tira até R$ 100 bilhões 
dos estados 
 
Com aval do Planalto, presidente da 
Câmara costura medida que pode 
representar um baque no caixa dos 
estados: a padronização das alíquotas 
de ICMS em 17% para energia e 
combustíveis 
 
Por Fernanda Trisotto, Camila Zarur, 
Alice Cravo, Jussara Soares, Geralda 
Doca, Raphaela Ribas e João Sorima 
Neto — Brasília, Rio e São Paulo 
20/05/2022 04h30  Atualizado há 7 
horas 

 

 
O presidente da Câmara dos Deputados, 

Arthur Lira — Foto: Cristiano Mariz 

 

Arthur Lira (PP-AL), presidente da 

Câmara dos Deputados, articula, com o 

apoio do Palácio do Planalto, uma 

medida que pode representar um baque 

no caixa dos estados: a padronização das 

alíquotas de ICMS em 17% para energia 

e combustíveis. 

 

O objetivo é frear a inflação, que 

prejudica a popularidade de Jair 

Bolsonaro em ano de eleição. Como esta 

é a base da arrecadação dos governos 

locais — por ser de difícil sonegação — as 

alíquotas chegam a superar os 30% para 

estes produtos em alguns estados. Caso 

a proposta avance, os estados poderiam 

ter uma redução de R$ 70 bilhões a R$ 

100 bilhões por ano, de acordo com 

cálculos de alguns governos locais, em 

caráter reservado. 

 

Lira anunciou que o projeto será votado 

na terça-feira. A proposta, do deputado 

Danilo Forte (União-CE), passa a 

considerar serviços de energia elétrica, 

combustível, telecomunicações e água 

como essenciais, o que limita a alíquota 

do tributo que pode ser aplicada. 

 

Os parlamentares aprovaram 

requerimento de urgência para a 

tramitação do texto na última quarta-

feira. Fontes do governo dão como certa 

a retirada dos serviços de 

telecomunicações do projeto. 

 

— Aí nós vamos ter a real clareza de 

quem quer diminuir o preço de 

combustível, de energia, de transporte, 

de telecomunicações no Brasil — 

afirmou o presidente da Câmara. 

 

Embora Lira esteja encabeçando o 

projeto, ele conta com apoio do Planalto, 

que vê na iniciativa uma grande 

oportunidade eleitoral para Bolsonaro. 

Oficialmente, contudo, o parlamentar 

teve a iniciativa: 

 

“O anúncio do presidente da Câmara, 

Arthur Lira, de pautar o projeto que 

classifica combustíveis, energia elétrica, 

telecomunicações e transportes como 

bens e serviços essenciais para votação 

em plenário é um passo importante 

rumo à justiça social que buscamos para 

os brasileiros. É importante o apoio do 

Congresso a essa matéria, cuja 

tramitação está sendo muito bem 

conduzida pelo presidente Arthur Lira”, 

escreveu Ciro Nogueira, ministro-chefe 

da Casa Civil, em uma rede social. 
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Analista vê queda na conta 
 
Lira chegou a se encontrar, ontem, com 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente 

do Senado, para tratar do assunto. 

Pacheco se mostrou contrário à proposta 

de padronização do ICMS em 17% para 

combustíveis e energia. Ele acredita que 

isso fere a autonomia dos estados, que 

perderão a chance de estabelecer suas 

políticas tributárias. 

 

Oficialmente, contudo, diz que levará o 

assunto ao debate: “Comprometi-me a 

levar aos líderes o tema que pode 

contribuir para a redução do impacto 

dos tributos estaduais sobre o preço dos 

combustíveis”, escreveu Pacheco em 

uma rede social. 

 

A redução na alíquota do ICMS sobre 

combustíveis e energia pode ter impacto 

pesado sobre as contas dos estados. Só 

em 2021, os dois itens responderam por 

27,4% da arrecadação dos estados com o 

tributo, o que representa R$ 178,9 

bilhões dos R$ 652,4 bilhões coletados. 

 

O efeito pode ser ainda maior se for 

considerada uma redução nas alíquotas 

de transporte coletivo e 

telecomunicações, conforme consta na 

proposta do deputado Danilo Forte. 

 

A mudança, que altera o Código 

Tributário, é vista como uma forma de 

burlar a autonomia dos estados para 

fixar as alíquotas do tributo e promete 

ser mais um fator de atrito entre 

governadores e Executivo. 

 

Ontem, governo e estados se reuniram 

no Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) para discutir 

mudanças no ICMS sobre o diesel, após 

vitória de Bolsonaro no STF, em decisão 

que obriga os governos locais a 

adotarem alíquota única. Não houve 

avanço na reunião. 

 

Para o advogado tributarista Donovan 

Mazza Lessa, sócio do escritório 

Maneira Advogados, o limite de 17% no 

ICMS de combustível e energia elétrica 

deveria ser discutido no âmbito de uma 

reforma tributária mais ampla: 

 

— Os estados calibram as alíquotas de 

acordo com os recursos de que precisam. 

Energia, telecomunicações, 

combustíveis são as principais fontes de 

arrecadação com o ICMS. Uma redução 

certamente impactará negativamente o 

caixa. Fazer com que o ICMS seja 

reduzido por imposição pode ser uma 

inversão de competências, já que se trata 

de um imposto estadual. 

 

Ele lembra, porém, que a Constituição 

prevê que o ICMS tenha alíquota maior 

para itens supérfluos e menor para itens 

essenciais. 

 

Risco de quebrar estados 
 
Segundo Wagner Ferreira, diretor 

institucional e jurídico da Associação 

Brasileira de Distribuidores de Energia 

Elétrica (Abradee), a adoção do limite de 

imposto resultaria em redução de 10% 

na conta de luz. 

 

— Energia é bem essencial, deveria ter 

imposto menor. E a mudança teria efeito 

rebote positivo na cadeia — disse, 

destacando que Mato Grosso, Amapá e 

Roraima já têm alíquotas de 17% de 

ICMS na energia. 

 

Afonso Henriques, ex-diretor da 

Agência Nacional de Energia Elétrica, 

pondera, porém, que a mudança afetará 

também os municípios: 

 

— É uma mudança estrutural. Grande 

parte do ICMS (50%) vai para os 
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municípios. Como vão viver? 

Provavelmente muitos governos locais 

vão romper com o limite de gastos da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

 

Professor do Instituto Brasileiro de 

Direito Tributário (IBDT), o advogado 

Fernando Zilveti afirma que a limitação 

do ICMS de energia e combustíveis a 

17% pode quebrar alguns estados: 

 

— Em alguns estados, a arrecadação com 

energia e combustíveis representa 80% 

do total com o ICMS. Muitos estados não 

seguram essa redução porque estão 

comprometidos com folha de 

pagamento, além das despesas 

obrigatórias com saúde e educação. 

Podem até quebrar. Trata-se de medida 

populista para tentar reeleger o 

presidente. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/05/lira-articula-regra-de-
icms-que-tira-ate-r-100-bilhoes-dos-
estados.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Privatização da Eletrobras: 
Vale a pena usar o FGTS para 
investir na empresa? Ganho 
foi alto em operações 
similares 
 
Aplicação no FGTS-Vale rendeu 2.233% 
desde 2002. Rendimento do Fundo foi 
bem menor, de 136% no período 
 
Por Vitor da Costa — Rio 
20/05/2022 00h00  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Guerra política, jurídica e 

administrativa: Veja as pedras no 

caminho da privatização da Eletrobras 

— Foto: Pedro Teixeira/Agência O Globo 

 

O governo vai autorizar 

que trabalhadores usem parte do 

saldo de suas contas do FGTS para 

comprar ações na operação de 

capitalização com a qual pretende 

privatizar a Eletrobras. O investimento 

em ações da Eletrobras com recursos do 

FGTS será feito por meio de fundos 

mútuos de privatização (FMP), 

replicando o modelo adotado nas vendas 

de ações de Petrobras e Vale. Diante da 

oportunidade, o trabalhador pode se 

perguntar se vale a pena usar parte dos 

seus recursos na operação. 

 

O saldo do FGTS rende 3% ao ano, 

conforme previsão legal. Nos últimos 

anos, porém, os trabalhadores 

receberam parte dos ganhos do Fundo, o 

que melhorou um pouco o resultado. Em 

2020, o rendimento foi de 4,52%. Ainda 

assim, o valor é considerado baixo 

diante de outras alternativas de 

aplicação. 

 

Segundo especialistas, o perfil do 

investidor deve ser levado em conta na 

hora de decidir se vale a pena. Embora a 

rentabilidade seja baixa, a aplicação no 

Fundo oferece menos riscos do que os 

altos e baixos do mercado acionário. 

Mas simulação feita pela head de análise 

da plataforma de fundos da XP, Carolina 

Oliveira, mostra que o rendimento de 

quem optou pelos fundos mútuos de 

privatização de Vale e Petrobras superou 

em larga escala o de quem deixou o 

dinheiro no Fundo. 

 

Planejamento para aplicar 
 
A simulação leva em conta o período de 

janeiro de 2002 a 13 de maio último. 

Quem deixou os recursos retidos no 

FGTS teve retorno de 136,09% neste 

intervalo. Para o investidor que colocou 

recursos em um fundo mútuo de 

participação da Vale, uma das opções 

oferecidas rendeu 2.235,13%. No caso da 

Petrobras, o rendimento foi de 649,36% 

no período. 

 

O coordenador do MBA de Finanças e 

Mercado de Capitais do Ibmec, Gustavo 

Moreira, ressalta que os trabalhadores 

têm o incentivo em sacar os recursos do 

Fundo pela baixa rentabilidade, mas 

devem fazê-lo com planejamento. 

 

— O que tem que ficar claro é que, 

quando o trabalhador tira o dinheiro do 

FGTS para comprar ações, ele está 

virando acionista da empresa. Ele estará 

sujeito tanto aos sucessos quanto aos 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/trabalhador-podera-usar-ate-50percent-do-saldo-do-fgts-na-privatizacao-da-eletrobras.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/trabalhador-podera-usar-ate-50percent-do-saldo-do-fgts-na-privatizacao-da-eletrobras.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/trabalhador-podera-usar-ate-50percent-do-saldo-do-fgts-na-privatizacao-da-eletrobras.ghtml
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insucessos da empresa quanto aos 

rumores de mercado — disse Moreira, 

que comentou a simulação: — 

Estávamos falando de companhias 

completamente diferentes da 

Eletrobras. O fato de ter dado certo em 

uma empresa no passado, não significa 

que vai dar certo na outra. 

 

A aplicação do FGTS nos fundos de 

ações da Eletrobras será realizada por 

meio de instituições que atuarão como 

administradoras de FMP. Dessa forma, 

o trabalhador precisará escolher uma 

administradora e autorizá-la a aplicar os 

recursos. 

 

Taxa mais baixa 
 
O investidor poderá consultar o 

aplicativo do FGTS para saber qual valor 

tem disponível para aplicação em FMP e 

autorizar a administradora escolhida a 

consultar o saldo e solicitar a reserva do 

saldo para a aplicação. 

 

— Talvez o principal ponto deva ser 

buscar um fundo que tenha taxa de 

administração mais baixa — disse 

Moreira. 

 

Para o coordenador do MBA de Gestão 

Financeira da Fundação Getulio Vargas 

(FGV), Ricardo Teixeira, o trabalhador 

interessado deve levar em conta não só o 

histórico da empresa, como também o 

setor em que ela atua e o momento da 

compra. 

 

— No momento que você tira o recurso e 

coloca em ações, primeiro temos que ver 

como vai ser o processo, por quanto você 

conseguiria comprar essas ações da 

Eletrobras e o que vai acontecer com elas 

depois. 

 

O analista de investimentos da Finacap, 

Felipe Moura, destaca que o mercado 

enxerga a privatização como positiva 

pela capacidade de destravar valor da 

empresa e fazer com que ela gere maior 

retorno aos investidores, já que o 

governo deixará de ser o acionista 

majoritário. 

 

O setor elétrico, do qual a empresa faz 

parte costuma ser avaliado como 

defensivo pelos analistas de mercado, já 

que apresenta receitas mais previsíveis, 

principalmente entre as transmissoras. 

 

— Normalmente, todo o setor é regido 

por ativos contratuais, dando maior 

previsibilidade para os resultados. Mas 

todo o investimento em renda variável 

tem seus riscos. Quanto mais inclinado 

ao risco for o investidor e quanto menos 

ele precisar daquela parcela do recurso, 

mais recomendável será o investimento 

em ações — disse Moura. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/fi
nancas/noticia/2022/05/eletrobras-
vale-a-pena-usar-o-fgts-para-investir-
na-empresa-ganho-foi-alto-em-
operacoes-similares.ghtml  
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Parlamentares buscam 
alternativa para corrigir 
tabela do IR 
 
Embora o governo avalie que a correção 
da tabela do imposto não poderia ser 
feita em 2022, aliados do presidente 
Bolsonaro querem manter a medida no 
projeto de uma reforma tributária 
“enxuta” que poderá ser votado pelo 
Congresso 

 
Adriana Fernandes, O Estado de 
S.Paulo 
20 de maio de 2022 | 05h00 
Atualizado 20 de maio de 2022 | 09h01 
 
BRASÍLIA - A equipe econômica avalia 

que não é possível mais corrigir a tabela 

do Imposto de Renda da Pessoa 

Física (IRPF), mas aliados do 

presidente Jair Bolsonaro querem 

manter a medida no projeto 

de reforma tributária "enxuta" que 

poderá ser votado pelo Congresso. 

 

O projeto, já aprovado 

pela Câmara, voltou ao debate e 

deve ser votado com a inclusão de 

um Refis (parcelamento de débitos 

tributários) para médias e grandes 

empresas. Os presidentes da 

Câmara, Arthur Lira (Progressistas-

AL), e do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), vão acertar os 

termos da reforma. 

 

Aliados de Bolsonaro querem manter 

correção da tabela do IRPF no projeto de 

uma reforma tributária “enxuta”, a ser 

votado pelo Congresso  Foto: Estadão 

 

Na equipe econômica, a justificativa é 

que o a correção da tabela com ao 

aumento da faixa de isenção já não pode 

ser mais feito em razão da legislação 

eleitoral. A avaliação é de que a correção 

poderia ser interpretada como um 

gratuidade, o que não seria permitido.  

 

No Congresso, segundo apurou o 

Estadão, essa não é uma restrição, mas a 

resistência dos Estados e municípios em 

perder mais arrecadação. O IR é um 

tributo compartilhado pelo governo 

federal com governadores e prefeitos e o 

governo Bolsonaro já retirou 

arrecadação dos governadores e 

prefeitos ao cortar em 35% a alíquota 

do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). Também há 

pressão para cortar o ICMS, tributo 

estadual, de combustíveis, energia, 

telecomunicações e transporte.   

 

Mudanças - O Estadão apurou que o 

Ministério da Economia encaminhou às 

lideranças do Congresso cinco pontos 

que considera para negociação da 

reforma enxuta: redução da tributação 

sobre o lucro das empresas (IRPJ e 

CSLL) de 34% para 30%; tributação de 

lucros e dividendos em 10%, fim dos 

Juros sobre Capital Próprio (JCP), novos 

dispositivos que regulamentam a 

distribuição disfarçada de lucros pelas 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ir-imposto-de-renda
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ir-imposto-de-renda
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/reforma-tributaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/camara-dos-deputados
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novo-refis-opoe-camara-senado-dividas-pessoas-fisicas-quase-80-bilhoes-reais,70004071040
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novo-refis-opoe-camara-senado-dividas-pessoas-fisicas-quase-80-bilhoes-reais,70004071040
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novo-refis-opoe-camara-senado-dividas-pessoas-fisicas-quase-80-bilhoes-reais,70004071040
https://tudo-sobre.estadao.com.br/arthur-lira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rodrigo-pacheco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rodrigo-pacheco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados
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empresas para pagar menos imposto e 

atualização monetária de bens no Brasil 

e no exterior. 

 

Em relação aos dois primeiros pontos, já 

há entendimento. A atualização 

monetária também deve ter apoio dos 

parlamentares. As discussões podem 

avançar na semana que vem depois da 

votação no Senado da Medida Provisória 

de renegociação de dívidas estudantes 

com o Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies).  

 

Depois das disputas que paralisaram a 

votação do projeto do IR e do Refis, Lira 

e Pacheco toparam negociar um projeto 

mais enxuto esse ano antes da eleição. O 

Refis é um projeto de Pacheco e Lira 

apadrinhou e colocou seu capita político 

no projeto do IR, aprovado com ampla 

maioria de votos na Câmara. 

 

O projeto do Refis que deve servir de 

base para a negociação é parecer do 

senador Fernando Bezerra (MDB-PE), 

que foi aprovado no Senado. A diferença 

é que deverá ser excluído do texto a 

permissão para que empresas que não 

tiveram queda de faturamento 

pudessem aderir ao Refis. Somente as 

empresas que registram queda de 

faturamento em decorrência dos efeitos 

da covid-19 poderão aderir ao 

parcelamento. 

 

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

ias/geral,parlamentares-buscam-

alternativa-corrigir-tabela-

ir,70004071284  

 

Retorne ao índice 
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Gol e Azul retomam retomam 
serviço de bordo a partir do 
dia 22 de maio 
 
Serviços ficaram suspensos por dois 
anos em função da pandemia de covid-
19; segundo a Anvisa, a mudança das 
regras mais restritivas foi possível 
graças à vacinação da população 

 
Redação, O Estado de S.Paulo 
20 de maio de 2022 | 10h39 

 
Com a autorização da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) de flexibilizar medidas 

sanitárias em aeroportos e aeronaves a 

partir do dia 22 de maio, as 

companhias Gol e Azul anunciaram 

que vão retomar o serviço de bordo 

ainda neste mês. Já a Latam vai 

retomar no dia 1º de junho.  

 

A Gol disse que iniciará a distribuição de 

snacks em todos os voos que partirem de 

Congonhas (CGH) e Guarulhos (GRU) 

no dia 22 de maio. Já os viajantes que 

partirem de Brasília e Rio de Janeiro - 

tanto do Santos Dumont como do 

Galeão - terão os lanches distribuídos a 

partir de 1º de julho. Os demais voos 

domésticos terão o serviço completo 

retomado a partir de 1 de junho.  

 

Aeroporto Santos Dumont, no centro do 

Rio de Janeiro; Anvisa flexibilizou 

medidas sanitárias para aeroportos 

Foto: Tasso Marcelo/ Estadão 

 

A Latam havia divulgado na 

quarta, 18, que retomará os serviços de 

bordo nos voos domésticos no Brasil em 

1º de junho. A partir da data, a 

companhia voltará a oferecer 

gratuitamente opções de snacks doces, 

snacks salgados e bebidas. A Azul 

informou na segunda, 16, que também 

retomará os serviços a partir do dia 22 

de maio.  

 

Os serviços ficaram suspensos por dois 

anos em função da pandemia de covid-

19. Segundo a Anvisa, a mudança das 

regras mais restritivas foi possível graças 

à vacinação da população. "Apesar disso, 

permanece a situação de Emergência em 

Saúde Pública de Importância 

Internacional declarada 

pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o que requer que as 

medidas a serem adotadas em 

aeroportos e aeronaves ainda sejam 

cautelosas e proporcionais ao risco", 

disse, em nota, no último dia 12.  

   

A utilização de máscaras continua 

obrigatória.  

 

Na quinta, o Brasil registrou 115 

novas mortes pelo coronavírus. A 

média móvel de vítimas, que elimina 

distorções entre dias úteis e fim de 

semana, ficou em 113. O indíce 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/anvisa-agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/anvisa-agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/anvisa-agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gol-linhas-aereas-inteligentes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/azul-linhas-aereas-brasileiras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/latam
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,latam-retomada-servico-bordo-voos-junho-npre,70004069894
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https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-115-mortes-por-covid-nas-ultimas-24h-media-movel-fica-acima-de-100-pelo-6-dia-seguido,70004071211
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-115-mortes-por-covid-nas-ultimas-24h-media-movel-fica-acima-de-100-pelo-6-dia-seguido,70004071211
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permanece acima de 100 pelo sexto dia 

consecutivo. O acumulado de vítimas da 

doença é de 665.491. 

 

Os dados diários do Brasil são do 

consórcio de veículos de imprensa 

formado por Estadão, G1, O Globo, 

Extra, Folha e UOL em parceria com 27 

secretarias estaduais de Saúde, em 

balanço divulgado às 20h. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,gol-azul-retomam-servico-de-
bordo-npre,70004071579  
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Dólar recua cerca de 1% com 
medidas de estímulo na China 
 
Bolsa acompanha pares globais e 
registra ganhos expressivos nesta sexta 
 
20.mai.2022 às 9h30Atualizado: 
20.mai.2022 às 11h43 
Lucas Bombana 
SÃO PAULO 
 
Em uma sessão marcada pelo bom 

humor dos investidores após a China 

anunciar um corte na taxa de juros para 

estimular a economia, o dólar opera em 

queda frente ao real nesta sexta-feira 

(20), enquanto a Bolsa de Valores 

brasileira acompanha os pares no 

exterior e mantém a tendência positiva 

da sessão passada. 

 

Por volta das 11h40, o dólar comercial 

registrava desvalorização de 0,99%, 

negociado a R$ 4,8680 para venda. Na 

mínima do dia, a moeda chegou a 

encostar em R$ 4,8620. 

 

Na Bolsa de Valores, o Ibovespa 

avançava 1,43%, aos 108.537 pontos, 

impulsionado pelas ações de 

commodities e dos grandes bancos. 

 

 
Notas de US$ 50 - Marcello Casal Jr. - 

2.mai.2019/ABr 

As grandes produtoras de commodities 

estão entre os destaques de alta da Bolsa 

local nesta sexta, acompanhando o 

movimento dos preços do petróleo e 

do minério de ferro negociados no 

mercado internacional. 

 

A alta vem após o Banco Popular da 

China reduzir o juro de cinco anos de 

4,60% a 4,45%, o maior corte desde 

2019, na esteira de dados de vendas no 

varejo e produção industrial que 

indicaram uma forte desaceleração em 

abril por conta dos impactos gerados 

pelas restrições de mobilidade para 

conter a nova onda de Covid-19 no país. 

 

"O mercado antecipava uma redução 

mais modesta, para 4,55%. Há 

expectativa de novas medidas 

monetárias e fiscais para estimular a 

economia chinesa em 2022", dizem os 

analistas da XP em relatório. 

 

Com isso, os papéis da mineradora Vale 

registravam ganhos de 2,6%, enquanto 

as ações ordinárias da Petrobras 

avançavam 1,9%, e as preferenciais, 

1,70%. 

 

Também com peso relevante para 

determinar a direção do mercado, os 

papéis dos bancos acompanhavam o 

aumento do apetite por risco em escala 

global e marcavam ganhos expressivos. 

 

As ações do BB (Banco do Brasil) 

valorizavam 3,3%, e as do Bradesco 

subiam 1,7%. Já os papéis do Itaú 

apreciavam 0,90%. Na contramão dos 

pares, o Santander registrava leve baixa 

de 0,2%. 

 

Ainda no setor financeiro, os papéis da 

GetNet disparavam cerca de 22%, após o 

Santander anunciar na véspera a 

intenção de fechar o capital da empresa, 

com a deslistagem das ações na Bolsa. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/lucas-bombana.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/02/6125-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
http://www.folha.com.br/
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O preço a ser ofertado na aquisição dos 

papéis é de R$ 2,36 por ação ordinária 

ou preferencial e R$ 4,72 por unit (um 

ativo formado por ações ordinárias e 

preferenciais), o que representaria 

prêmio de 29,3% em relação ao 

fechamento das units na quinta-feira 

(19). 

 

O mercado também acompanha nesta 

sexta o encontro entre o bilionário Elon 

Musk com o presidente Jair Bolsonaro 

(PL), para tratar sobre tecnologia e 

proteção à Amazônia. 

 

BOM HUMOR PREVALECE NOS 
MERCADOS GLOBAIS NESTA 
SEXTA 
 
Nas Bolsas globais, a nova medida do 

governo chinês trouxe alívio aos 

investidores, com alta das ações de 

forma generalizada. 

 

Nos Estados Unidos, o S&P 500 

registrava valorização de 0,22%. Já o 

Nasdaq subia 0,4%, enquanto o Dow 

Jones oscilava próximo da estabilidade. 

 

A alta nas Bolsas americanas dá 

prosseguimento ao bom humor já 

verificado nos mercados na Ásia e na 

Europa. 

 

Nas Bolsas asiáticas, o Hang Seng, de 

Hong Kong, avançou 2,96%, enquanto o 

CSI 300, da China, subiu 1,95%. O 

Nikkei, de Tóquio, fechou em alta de 

1,27%. 

 

Na mesma toada, na Europa, o FTSE-

100, de Londres, valorizava 1,6%, o CAC-

40, de Paris, avançava 0,85%. O DAX, de 

Frankfurt, subia 0,85%. 

 

Sinalizações sobre a política monetária 

no velho continente também 

contribuem para o desempenho positivo 

dos mercados nesta sexta. 

O presidente do Banco Central da Itália, 

Ignazio Visco, afirmou que o BCE 

(Banco Central Europeu) deve elevar sua 

taxa básica de juros para além do 

território negativo de uma maneira 

"mais gradual" que o sugerido por 

alguns. 

 

Visco afirmou que o BCE pode elevar sua 

taxa básica de juros acima do território 

negativo sem grandes consequências 

econômicas, porque as condições de 

financiamento ainda permaneceriam 

excepcionalmente frouxas. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/dolar-recua-com-medidas-
de-estimulo-na-china.shtml  
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Economia 

Recurso de aposentadoria do 
INSS pode demorar mais de 
dois anos 
 
Trabalhadores buscam Conselho de 
Recursos para incluir tempo especial e 
rural 

 
20.mai.2022 às 4h00 
Isabela Lobato 
BELO HORIZONTE 
 
Em fevereiro de 2020, Adonisvaldo 

Cordeiro, 63, entrou com seu pedido de 

aposentadoria no INSS. Em seus mais 

de 40 anos de trabalho, exerceu 

atividades na agricultura familiar e em 

uma mineradora, ambas na Bahia, e 

como almoxarife em uma empresa em 

São Paulo. Entretanto, nove meses 

depois, seu pedido foi indeferido porque 

o INSS não reconheceu o tempo de 

trabalho rural, mas Adonisvaldo 

recorreu. 

 

Desde dezembro de 2020, o pedido 

tramita na Junta de Recursos 

da Previdência Social. Segundo 

especialistas, as filas para recursos 

costumam demorar entre um ano e meio 

e dois anos. 

 

Um dado de outubro de 2021 obtido pelo 

IBDP (Instituto Brasileiro de Direito 

Previdenciário) aponta que os pedidos 

levam, em média, 411 dias para serem 

julgados no Conselho de Recursos da 

Previdência Social, o CRPS. Procurado 

pela reportagem, o INSS não informou o 

número de pessoas na fila nem o tempo 

de espera para um recurso 

administrativo ser concluído. 

 

 
Agência Santa Marina, na zona oeste da 

capital paulista; fila para recurso de 

aposentadoria negada costuma levar 

entre um ano e meio e dois anos, dizem 

advogados. – Folhapress 

 

Assim como Adonisvaldo, o leitor 

Moacir Bricola, 64, teve de esperar dois 

anos e dez meses entre o requerimento 

do benefício e a concessão. Seu benefício 

foi indeferido inicialmente por erros na 

documentação do período especial e, 

quando foi aprovado pela Junta de 

Recursos, ainda foram necessários mais 

oito meses para a implantação. 

 

Especialistas apontam que a demora 

ocorre principalmente por gargalos na 

estrutura administrativa, já que faltam 

profissionais no Conselho de Recursos 

para analisar a demanda. O INSS estuda 

a implantação de um robô para o 

Conselho de Recursos, que poderia 

organizar a documentação e diminuir o 

trabalho administrativo dos 

conselheiros, com o objetivo de sobrar 

mais tempo para o julgamento. 

 

O presidente do Ieprev (Instituto de 

Estudos Previdenciários), Roberto de 

Carvalho Santos, avalia que falta 

transparência nas decisões da Câmara 

de Julgamentos, pois, sem a divulgação 

das decisões, é difícil para o 

segurado decidir se é mais vantajoso 

para o seu caso recorrer pela via 

administrativa ou judicial. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/isabela-lobato.shtml
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Segundo o 27º Boletim Estatístico da 

Previdência Social, só nos três primeiros 

meses de 2022, mais de 1,14 milhão de 

pedidos de benefícios foram negados em 

todo o país (praticamente metade do 

total). Desde 2020, são mais de 10 

milhões. Quem acredita que houve 

injustiça no indeferimento de um 

benefício tem 30 dias para entrar com 

um recurso na agência do INSS, pelo site 

Meu INSS ou via Correios. 

 

Os recursos podem tramitar por 

diferentes instâncias do CRPS, que é um 

órgão independente do INSS. Ou seja, os 

recursos não serão julgados pelos 

mesmos servidores que indeferiram o 

pedido inicialmente. 

 

Após o benefício ser negado, o segurado 

entra com sua contestação, que será 

enviada para a Junta de Recursos, a 

primeira instância do CRPS, onde, 

muitas vezes, o julgamento é adiado 

porque a documentação do processo não 

está completa. Quando tudo está pronto, 

a Junta julga o recurso, e o INSS pode 

aceitá-lo ou não. Caso o INSS discorde 

da decisão da Junta, o caso passa a 

tramitar em segunda instância, na 

Câmara de Julgamento, em Brasília. 

 

A lei determina o prazo máximo para 

cada instância de 30 dias, prorrogáveis 

por mais 30. Assim, o período máximo 

que um recurso poderia levar para ser 

finalizado seria de 120 dias, ou cerca de 

quatro meses. 

 

INSS CONCEDE O BENEFÍCIO AO 
LEITOR APÓS CONTATO DA 
REPORTAGEM 
 
Após o contato da Folha, o INSS 

informou, em nota, que o recurso de 

Moacir Bricola já havia sido julgado e 

deferido pela 13ª Junta de Recursos da 

Previdência Social. 

"O INSS concordou com a decisão da 

Junta de Recursos e concedeu a 

aposentadoria do senhor Moacir em 25 

de março de 2022, com pagamento 

retroativo a 31 de maio de 2019", disse o 

órgão, em nota. "O segurado pode obter 

a carta de concessão e o extrato de 

pagamento do benefício pelos canais 

remotos do INSS (site meu.inss.gov.br, 

aplicativo para celular Meu INSS e pelo 

telefone 135)." 

 

Sobre o caso de Adonisvaldo Cordeiro, o 

INSS informou que o processo está com 

a Junta de Recursos e aguarda 

agendamento do julgamento. O órgão 

informou que o Conselho de Recursos é 

um órgão autônomo e com regimento 

próprio. "Os processos de recursos são 

analisados e incluídos em pauta de 

julgamento de acordo com a ordem 

cronológica de distribuição." 

  
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/recurso-de-aposentadoria-
do-inss-pode-demorar-mais-de-dois-
anos.shtml  
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Benefício da suspensão de IPI 
não vale para empresas 
equiparadas a industriais 
 
20 de maio de 2022, 8h47 
Por Danilo Vital 
 
O benefício da suspensão de imposto 

sobre produtos industrializados (IPI), 

previsto no artigo 5º da Lei 9.826/1999 

e no artigo 29 da Lei 10.637/2002, não 

pode ser estendido aos estabelecimentos 

equiparados a industriais. 

 

Quando quis igualar indústrias e 

equiparadas a indústrias, lei o fez de 

maneira expressa, segundo o ministro 

Mauro Campbell 
Rafael Luz 

 

Com esse entendimento, a 2ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso especial ajuizado 

por uma empresa fornecedora de 

equipamentos industriais, contra uma 

instrução normativa da Receita Federal 

que a impossibilitou de aderir ao regime 

de suspensão do IPI. 

 

A empresa é considerada equiparada a 

industrial. Atua com importação de 

componentes dos conversores catalíticos 

instalados nos sistemas de escapamento 

de veículos automotores, que 

comercializa no mercado nacional para 

fabricantes dos sistemas de 

escapamento e montadoras de veículos. 

 

Nessa condição, teve vetado o benefício 

fiscal por expressa disposição do artigo 

23 da então vigente Instrução 

Normativa 296/2003, da Receita 

Federal. 

 

Ao STJ, afirmou que a vedação é uma 

afronta ao Acordo Geral Sobre Tarifas 

Aduaneiras e Comércio (GATT) porque a 

impede de importar um produto 

acabado e repassa-lo a clientes com o 

mesmo benefício a que faria jus se a 

compra do mesmo fosse feita no 

mercado interno. 

 

Relator, o ministro Mauro Campbell 

argumentou que nem o Código 

Tributário Nacional e nem a legislação 

específica do IPI tratam o 

estabelecimento industrial de forma 

idêntica ao estabelecimento equiparado 

a industrial. 

 

"A equiparação, por óbvio, somente é 

útil porque é feita para determinadas 

finalidades expressas em lei. Não fosse 

assim, não haveria qualquer necessidade 

de se estabelecer uma equiparação, 

bastava incluir todos os equiparados 

dentro do conceito geral de 

estabelecimento industrial", analisou. 

 

Portanto, todas as vezes que o legislador 

quer conceder determinado benefício 

fiscal também aos estabelecimentos 

equiparados a industrial, ele o faz 

expressamente, o que não é o caso da 

suspensão do IPI. 

 

"Não se pode, portanto, presumir que 

todas as vezes que a legislação tributária 

mencione o estabelecimento industrial 

estaria a mencionar implicitamente 

também os estabelecimentos 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-20/suspensao-ipi-nao-vale-empresas-equiparadas-industriais#author
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equiparados a industrial, sob pena de se 

tornar o sistema tributário, no que diz 

respeito ao IPI, imprevisível e 

inadministrável, mormente diante da 

função extrafiscal do tributo que exige 

intervenções calculadas e pontuais nos 

custos incorridos em cada etapa da 

cadeia econômica", concluiu. A votação 

na 2ª Turma foi unânime. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.587.197 

 

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

20/suspensao-ipi-nao-vale-empresas-

equiparadas-industriais   
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Após diagnosticar crise, CNJ 
passa a monitorar prisões e 
justiça criminal do Ceará 
 
20 de maio de 2022, 11h46 
 
O sistema prisional e a justiça criminal 

do Ceará passarão a ser monitorados 

pelo Conselho Nacional de Justiça. O 

acompanhamento marca uma nova 

etapa na fiscalização realizada pelo 

Conselho desde 2021. 

 

Após concluir o diagnóstico da situação 

das prisões e das varas de execução 

penal do estado, o órgão instaurou 

processos administrativos para 

acompanhar, ao longo dos próximos 

meses, a adoção das soluções propostas 

para problemas identificados em 

algumas unidades de execução penal do 

Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) e 

em prisões do estado, durante inspeções 

realizadas em novembro do ano 

passado. 

 

O resultado desse trabalho é o objeto 

de um relatório que foi entregue pelo 

CNJ à direção da corte e ao governo do 

Ceará nesta terça-feira (17/5). 

 

O relatório foi aprovado pelo Plenário do 

CNJ em março. Na decisão, os 

conselheiros determinaram a forma com 

que o Conselho seguirá na fiscalização e 

no acompanhamento da crise 

diagnosticada por meio de inspeção 

conjunta realizada pela Corregedoria 

Nacional de Justiça e pelo 

Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário e do 

Sistema Socioeducativo (DMF), em 

novembro passado. Em relação à justiça 

criminal, o CNJ instituiu pedidos de 

providências para acompanhar cada 

uma das varas de Fortaleza, Juazeiro do 

Norte e Sobral, que também foram 

inspecionadas. 

 

Um outro pedido de providências foi 

instituído para acompanhar as 

recomendações feitas à Presidência do 

TJCE e à Corregedoria-Geral da Justiça 

do estado, como conclusão do relatório 

de inspeção, com o objetivo de remediar 

os problemas encontrados na dinâmica 

do sistema prisional cearense. Por isso o 

CNJ também solicitou ao tribunal 

cearense o envio dos resultados do grupo 

de trabalho criado pela corte ainda em 

2021, assim como a conclusão das 

atividades previstas no Plano 

Emergencial que foi elaborado, no ano 

passado, como resposta à crise 

carcerária vivida pelo estado. 

 

De amplo espectro, as recomendações 

são medidas reparadoras das violações à 

legislação nacional, às normas 

internacionais e aos direitos humanos 

relativos a presos, verificadas durante as 

inspeções a 26 estabelecimentos 

prisionais, entre cadeias, prisões e 

outros tipos de instituições de privação 

de liberdade. Dizem respeito, por 

exemplo, ao acesso de familiares a 

informações sobre a situação processual 

dos seus parentes que se encontrem 

presos no estado assim como ao contato 

com eles, por meio de visitas sociais. 

Com base no diagnóstico do CNJ, as 

https://www.cnj.jus.br/plenario-do-cnj-aprova-relatorio-de-inspecao-feita-no-tjce/


29 

 

recomendações também se referem à 

urgência da regularização das 

audiências de custódia no estado, à 

dinâmica de transferência e 

recambiamento de pessoas presas entre 

estabelecimentos do estado e à 

documentação civil da população 

prisional. 

 

O CNJ recomendou ainda que seja 

realizado um mutirão para adequação 

dos procedimentos da justiça criminal e 

da execução penal a Resoluções do CNJ 

que tratam de alternativas penais; 

monitoração eletrônica; prisão 

domiciliar; gestantes, puérperas, mães, 

pais e responsáveis por crianças e 

pessoas com deficiência; transferência 

de presos; remição da pena; população 

lésbica, gay, bissexual, transexual, 

travesti ou intersexo. 

 

“É inegável que no sistema prisional e na 

justiça criminal há problemas, os quais 

foram identificados. Para superar o 

desafio, impõe-se uma articulação 

interinstitucional de todos os órgãos do 

Poder Público e da sociedade civil que 

atuem na área. É nesse esforço que o 

CNJ se insere e, daqui em diante, atuará 

na supervisão das recomendações que 

fez à Justiça e ao governo do Estado, 

respeitando o protagonismo do 

tribunal”, afirmou o coordenador do 

DMF, Luís Lanfredi. 

 

As varas que serão acompanhadas por 

meio de pedidos de providências 

específicos são a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de 

Execuções Penais da Comarca de 

Fortaleza, a 2ª e 3ª Vara Criminal da 

Comarca de Juazeiro Do Norte, e a 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Sobral. 

Além dos pedidos de providências, uma 

reclamação disciplinar foi aberta para 

averiguar possíveis descumprimentos de 

deveres funcionais estabelecidos na Lei 

Orgânica da Magistratura (LOMAN) e 

da Súmula Vinculante nº 11 do Supremo 

Tribunal Federal, que regulamenta a 

necessidade de uso de algemas em 

pessoas presas. 

 

Quanto aos casos de tortura e abuso de 

autoridade denunciados às equipes de 

magistrados e servidores durante as 

inspeções aos presídios, um relatório foi 

encaminhado, sob sigilo, ao governador 

do Estado do Ceará, ao Procurador-

Geral de Justiça do Estado do Ceará 

(MPE/CE) e a Procuradoria da 

República no Estado do Ceará 

(MPF/CE). A intenção é que as 

autoridades competentes apurem 

possíveis “eventual responsabilidade, 

por atos comissivos ou omissivos, nos 

âmbitos administrativo, civil e penal” de 

policiais penais e de servidores da 

administração prisional do estado, após 

o envolvimento de pessoas dessas 

categorias funcionais ter sido associado 

aos maus tratos denunciados. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do Conselho Nacional de Justiça. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
20/cnj-passa-monitorar-prisoes-
justica-criminal-ceara  
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Para recurso intempestivo, 
juros sobre honorários fluem 
no dia seguinte ao fim do 
prazo 
 
20 de maio de 2022, 10h22 
 
Se o recurso for considerado 

intempestivo, ou seja, apresentado fora 

do prazo designado, a incidência dos 

juros de mora sobre os honorários de 

sucumbência começa no dia seguinte ao 

fim do prazo recursal. 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça reformou 

acórdão do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios (TJ-

DF) que considerou como termo inicial 

dos juros moratórios a data do trânsito 

em julgado da decisão que inadmitiu o 

recurso especial (16/12/2019), e não a 

data do primeiro trânsito em julgado 

certificado nos autos (24/5/2019). 

 

No caso analisado, houve sentença que 

extinguiu o processo sem julgamento do 

mérito, com a condenação da parte ao 

pagamento de 10% sobre o valor da 

causa. Como não houve recurso, foi 

certificado o trânsito em julgado em 

24/5/2019. 

 

Contudo, a parte interpôs apelação, a 

qual não foi conhecida em razão de 

intempestividade, com majoração dos 

honorários sucumbenciais em 1%. 

Contra essa decisão, foi manejado 

recurso especial, que também não foi 

admitido, tendo sido certificado novo 

trânsito em julgado em 16/12/2019. 

 

Para o TJ-DF, os juros de mora deveriam 

contar da data do último trânsito em 

julgado (16/12/2019), porque houve 

majoração dos honorários 

sucumbenciais em segundo grau — 

momento em que, segundo o tribunal, 

ficou definitivamente fixado o seu valor. 

 

Formação da coisa julgada 

 

A ministra Nancy Andrighi, relatora do 

recurso, explicou que a divergência dos 

autos era definir se a sentença transitou 

em julgado em 24/05/2019 — data do 

fim do prazo para interposição da 

apelação e da primeira certificação de 

trânsito em julgado — ou em 16/12/2019 

— dia em que transitou em julgado a 

decisão que inadmitiu o recurso 

especial, com nova certificação de 

trânsito. 

 

A relatora destacou que, nos termos 

do artigo 502 do Código de 

Processo Civil de 2015, denomina-se 

coisa julgada material a autoridade que 

torna imutável e indiscutível a decisão 

de mérito não mais sujeita a recurso. 

 

Ainda sobre o tema, Nancy Andrighi 

citou precedentes do STJ no sentido de 

que o recurso intempestivo não impede 

a formação da coisa julgada, de modo 

que a decisão que atesta a sua 

intempestividade não adia o termo 

inicial do trânsito em julgado – que 

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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ocorre imediatamente no dia seguinte à 

expiração do prazo para a interposição 

do recurso. 

 

"Desse modo, na hipótese de 

intempestividade do recurso, a coisa 

julgada forma-se no dia seguinte ao 

transcurso do prazo recursal, sendo esse 

o termo inicial dos juros de mora 

incidentes sobre os honorários 

sucumbenciais", resumiu a ministra. 

 

Esgotamento de prazo 

 

No caso dos autos, Nancy Andrighi 

ressaltou que o trânsito em julgado 

ocorreu em 24/5/2019 — data da 

primeira certificação —, pois foi nesse 

momento que se esgotou o prazo para 

apelar da sentença. Por consequência, a 

relatora afastou o dia 16/12/2019 — data 

da segunda certificação de trânsito em 

julgado referente à decisão que 

inadmitiu o recurso especial – como 

marco inicial dos juros, exatamente 

porque o recurso de apelação não foi 

conhecido em razão da 

intempestividade. 

 

"Somado a isso, a existência de 

certificado do trânsito em julgado, 

quando da interposição do recurso, 

evidencia ter sido manejado para 

procrastinação da demanda", concluiu a 

ministra ao dar provimento ao recurso 

especial. Com informações da 

assessoria de imprensa do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.984.292 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
20/stj-fixa-marco-juros-honorarios-
recurso-intempestivo  
 

Retorne ao índice 
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STJ solta homem acusado de 
organização criminosa que 
ficou foragido 
 
5ª turma considerou que apresentando-
se o réu espontaneamente à autoridade 
policial, a fuga anterior não subsiste 
como fundamento para a prisão 
cautelar. 
 
quinta-feira, 19 de maio de 2022 
 
A 5ª turma do STJ, por maioria, 

substituiu a prisão preventiva por 

medidas cautelares de empresário 

acusado de liderar organização 

criminosa e ficou foragido por nove 

meses. Para o colegiado, a fuga anterior 

não subsiste como fundamento para a 

prisão cautelar, e o paciente é réu 

primário sem antecedentes. 

 

O paciente teve sua prisão preventiva 

decretada em março de 2021, nos autos 

da operação Gança, pela prática dos 

crimes de organização criminosa, 

estelionato, apropriação indébita, 

falsidade ideológica e extorsão. Porém, 

não se encontrava em sua residência 

quando do cumprimento do mandado, 

pelo que permaneceu foragido por 

aproximadamente nove meses. 

 

Após o período, compareceu 

espontaneamente perante a autoridade 

policial, a fim de concretizar sua 

previsão preventiva, contudo a defesa 

alegou a existência de constrangimento 

ilegal consubstanciada na ausência de 

fundamentação idônea do decreto 

prisional. 

 

Afirmou ainda que o juízo de origem 

realizou audiência de instrução, quando 

foram ouvidas cinco testemunhas da 

acusação, as quais não o reconheceram. 

 

 
5ª turma concede soltura a 

empresário.(Imagem: Freepik) 

 

Em voto condutor, o ministro João 

Otávio de Noronha disse chamar a 

atenção a circunstância de a vítima da 

suposta extorsão também ter sido 

denunciada por participação nos crimes 

de estelionato e de apropriação 

indébita, no âmbito da mesma 

organização criminosa, "o que gera 

fundada dúvida sobre a real dinâmica 

dos fatos, se teria realmente havido 

violência ou grave ameaça na prática 

delitiva". 

 

O ministro ainda destacou 

jurisprudência do STJ no sentido de 

que, apresentando-se o réu 

espontaneamente à autoridade policial, 

a fuga anterior não subsiste como 

fundamento para a prisão cautelar 

decretada com o objetivo de garantir a 

aplicação da lei penal. 

 

"Embora se admita a prisão 

preventiva para desarticular 

integrantes de organização criminosa, 

essa circunstância, por si só, não 

justifica a decretação automática da 

segregação provisória, cumprindo 

aferir a presença de elementos 

indicativos do risco de reiteração 

delituosa ou de permanência do grupo 

criminoso em atividade." 

 

Para o ministro, é importante salientar 

que o paciente é réu primário, sem 

https://www.migalhas.com.br/
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antecedentes, com condições pessoais 

favoráveis, predicados que, "conquanto 

não sejam garantidoras de eventual 

direito à soltura, merecem ser 

devidamente valoradas, quando não for 

demonstrada a real indispensabilidade 

da medida constritiva". 

 

Assim, deu provimento ao agravo para 

prover o recurso em habeas corpus, 

substituindo a preventiva por medidas 

cautelares. 

 

Os advogados Gustavo 

Chalfun, Leopoldo 

Gomes e Oilson Hoffmann, da 

banca Chalfun Advogados 

Associados, atuam no caso. 

 

 Processo: AgRg no RHC 161.648 

Veja a decisão. 

  
https://www.migalhas.com.br/quentes
/366373/stj-solta-homem-acusado-de-
organizacao-criminosa-que-ficou-
foragido  
 
Retorne ao índice 
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Procurador do Estado não 
pode ser convocado como 
testemunha técnica 
 
Assim opinou a Procuradoria-Geral do 
Estado do RJ em parecer. 
 
sexta-feira, 20 de maio de 2022 
 
Procurador do Estado não pode ser 

convocado como testemunha técnica. 

Assim opinou a Procuradoria-Geral do 

Estado do RJ em parecer. 

 

O documento cita 

a coluna migalheira Observatório da 

Arbitragem, que tem Olavo Augusto 

Vianna Alves Ferreira e Marcelo 

Bonizzi como coordenadores. 

 

O tema da consulta é atinente à 

existência ou não de impedimento para 

que procurador do Estado deponha, na 

qualidade de testemunha, em processo 

arbitral em que o Estado ou entidade da 

administração pública indireta do 

Estado seja parte, em especial quando 

houver atuado na consultoria e/ou no 

assessoramento jurídico do referido 

ente. 

 

O signatário do parecer, procurador 

Felipe Derbli C. Baptista, esclarece que 

a legislação funcional dos procuradores 

do Estado não deixa dúvidas: seu dever 

legal de sigilo se estende a todos os 

procedimentos em que funcionarem e, 

por tal razão, lhes impõe a recusa a 

depor como testemunha em processos 

de interesse da administração pública 

estadual, sejam judiciais ou arbitrais. 

 

"Vale dizer, o Procurador do Estado, 

em tais casos, não tem a faculdade de 

se recusar a depor - ele é proibido de o 

fazer, por força de lei, de modo que, 

caso o faça, poderá incorrer não 

apenas em falta funcional, como, 

também, no crime de violação de 

segredo profissional, tipificado no art. 

154 do Código Penal." 

 

Segundo o procurador, a lei orgânica da 

PGE/RJ estabelece o dever de sigilo 

sobre quaisquer matérias dos 

procedimentos em que atuar. 

 

"Nessa linha de raciocínio, não se 

vislumbra hipótese em que o 

constituinte solicite ou autorize o 

Procurador do Estado a depor como 

testemunha. Explica-se: uma vez que a 

proibição de depor decorre da lei 

formal, qualquer autorização, 

solicitação ou determinação de 

autoridade pública estadual para que 

Procurador do Estado deponha como 

testemunha em processo - judicial ou 

arbitral - de interesse da 

Administração Pública será contra 

legem e, portanto, nula de pleno 

direito." 

 

 Leia a íntegra do parecer. 

  

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

/366387/procurador-do-estado-nao-

pode-ser-convocado-como-testemunha-

tecnica  

 

Retorne ao índice 
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Voo cancelado por condições 
climáticas não enseja danos 
morais 
 
Juiz considerou que a empresa aérea 
cumpriu devidamente com a assistência 
à passageira após o cancelamento do 
voo. 
 
sexta-feira, 20 de maio de 2022 
 
A companhia aérea Latam não terá de 

indenizar consumidora que teve o voo 

cancelado em razão das condições 

meteorológicas. Assim decidiu o 2º JEC 

do RJ ao homologar sentença do juiz 

leigo Leonardo Pontes Miranda. 

 

A autora pleiteou reparação moral e 

material após ter contratado a Latam 

para voo de Jericoacoara/CE para o Rio 

de Janeiro, com conexão em 

Guarulhos/SP, no dia 17 de dezembro 

do ano passado. Ela disse que foi 

impedida de embarcar no segundo 

trecho da viagem em razão de 

overbooking, chegando ao destino com 

32 horas de atraso. 

 

A companhia aérea, por sua vez, 

sustentou que o voo foi cancelado em 

razão das condições meteorológicas. A 

Latam destacou que não era possível 

fazer decolagens e pousos e por isso 

houve a suspensão temporária dos 

serviços. 

 

Ao analisar o caso, o juiz leigo Leonardo 

Pontes Miranda ressaltou que a 

companhia aérea demonstrou que as 

condições climáticas eram 

desfavoráveis e que "é de conhecimento 

público que tais condições interferem 

diretamente nas atividades das 

prestadoras de serviço de transporte 

aéreo". Concluiu que as situações 

climáticas ratificam a hipótese de força 

maior, excluindo assim eventual 

responsabilização. 

 

Ainda, o magistrado observou que a 

Latam comprovou ter prestado 

assistência com translado, hospedagem 

e alimentação à consumidora, em 

obediência ao que determina 

a resolução 400 da Anac. 

 

"Portanto, cumprida devidamente a 

assistência material, não há que se 

falar em danos materiais." 

 

Por fim, explicou que o fundamento 

jurídico da condenação por dano moral 

está no artigo 5º, inciso X 

da Constituição da República de 1988, 

exigindo a violação à honra e à imagem 

das pessoas, e que "nenhum destes 

valores protegidos pela Constituição foi 

lesado no caso concreto". 

 

"O atraso decorreu de força maior, o 

que afasta a responsabilidade da ré. 

Inexiste ato ilícito praticado pelo réu, 

comprovado nos autos, gerador de 

lesão aos direitos da personalidade da 

parte autora." 

 

 
Justiça nega indenização a passageira 

por situação climática 

adversa.(Imagem: Pexels) 

 

O escritório Lee, Brock, Camargo 

Advogados (LBCA) atuou na causa 

pela Latam. 

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/resolucoes-2016/resolucao-no-400-13-12-2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.migalhas.com.br/
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 Processo: 0800489-

30.2022.8.19.0001 

  

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

/366231/voo-cancelado-por-condicoes-

climaticas-nao-enseja-danos-morais  

 

Retorne ao índice 
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Carf afasta incidência de PIS 
sobre benefício estadual de 
fomento à indústria 
 
Conselheiros entenderam que os 
valores correspondem a subvenção para 
investimento, e não para custeio 
 
MARIANA BRANCO 
BRASÍLIA 
20/05/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Arquivo/Agência Brasil 

 

O colegiado 1ª Turma da Câmara 

Superior do Carf decidiu que os 

descontos obtidos com a antecipação de 

parcelas de empréstimos com recursos 

do Fundo de Participação e 

Fomento à Industrialização do 

Estado de Goiás (Fomentar) não 

compõem a base de cálculo da 

contribuição para o PIS. Por cinco votos 

a três no processo 13116.001312/2008-

41, os conselheiros entenderam que os 

valores correspondem a subvenção para 

investimento, e não para custeio, como 

entendia a fiscalização e, portanto, o 

contribuinte tem direito à exclusão da 

base. 

 

Os casos relacionados ao PIS e à Cofins 

são de competência da 3ª Seção do Carf. 

No entanto, como o contribuinte foi 

autuado para cobrança de IRPJ e CSLL 

na mesma operação de fiscalização que 

gerou a exigência das contribuições, o 

processo foi enviado à 1ª Seção e chegou 

à 1ª Turma da Câmara Superior. 

 

O caso chegou ao tribunal 

administrativo após o fisco lavrar auto 

de infração exigindo o recolhimento 

de PIS e Cofins referente aos anos de 

2003, 2006 e 2007. A empresa lançou os 

descontos pela antecipação de parcelas 

de empréstimos junto ao Fomentar 

como subvenção para investimento, ou 

seja, destinada à implantação ou 

ampliação de empreendimento 

econômico. No entanto, segundo a 

fiscalização, os recursos destinavam-se a 

reforçar o capital de giro da empresa. 

 

O fisco considerou ainda que não 

existiria previsão legal para exclusão dos 

valores da base de cálculo no caso 

do PIS e da Cofins, uma vez que a Lei 

9.718/98 prevê que as contribuições 

serão calculadas sobre a receita bruta do 

contribuinte. A turma baixa, no entanto, 

votou para afastar os descontos nos 

empréstimos da base de cálculo das 

contribuições e a Fazenda recorreu. 

 

LC 160 

 

Na 1ª Turma da Câmara Superior, os 

conselheiros conheceram apenas a 

discussão sobre a contribuição ao PIS. O 

advogado da Neolatina, Rodrigo 

Lourenço, argumentou que, em 

julgamento recente de processo do 

mesmo contribuinte 

(13116.001311/2008-04), a turma 

determinou que os valores referentes 

aos descontos não compunham a base 

do IRPJ e CSLL. 

 

O defensor destacou que a base da 

decisão foi a LC 160/17 e o cumprimento 

do requisito do artigo 30 da Lei 

12.973/14, de registrar os valores em 

reserva de lucros, que só poderá ser 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/carf-afasta-incidencia-de-pis-sobre-beneficio-estadual-de-fomento-a-industria-20052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
https://www.administracao.go.gov.br/acessibilidade/422-%C3%B3rg%C3%A3os-do-poder-executivo/19827-fundo-de-participacao-e-fomento-a-industrializacao-fomentar.html
https://www.administracao.go.gov.br/acessibilidade/422-%C3%B3rg%C3%A3os-do-poder-executivo/19827-fundo-de-participacao-e-fomento-a-industrializacao-fomentar.html
https://www.administracao.go.gov.br/acessibilidade/422-%C3%B3rg%C3%A3os-do-poder-executivo/19827-fundo-de-participacao-e-fomento-a-industrializacao-fomentar.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12973.htm
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
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usada para absorção de prejuízos ou 

aumento do capital social. 

 

Contudo, a relatora, conselheira Andrea 

Duek Simantob, deu provimento ao 

recurso da Fazenda para reformar o 

acórdão da turma baixa. Segundo ela, ao 

decidirem sobre a incidência não-

cumulativa do PIS e da Cofins, as leis 

10.637/2003 e 10.833/2003 

mantiveram o entendimento sobre a 

base de cálculo das contribuições 

previsto na Lei 9.718/98. Ela afirmou 

ainda que não aplica a LC 160 a fatos 

geradores anteriores à Lei 12.973, de 

2014. 

 

Divergência 

 

A conselheira Lívia de Carli Germano 

abriu divergência. Ela alegou que a 3ª 

Turma da Câmara Superior, que tem 

competência para o julgamento de 

processos envolvendo PIS e Cofins, tem 

jurisprudência favorável ao contribuinte 

em casos semelhantes. 

 

O conselheiro Fernando Brasil de 

Oliveira Pinto, que acompanhou a 

divergência, citou as decisões da  3ª 

Turma e, ainda, a LC 160, que segundo 

ele equiparou todas as subvenções à 

subvenção para investimento. Outros 

três conselheiros acompanharam a 

posição divergente, e a relatora e os 

conselheiros Edeli Bessa e Luiz Tadeu 

Matosinho Machado ficaram vencidos. 

 

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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incidencia-de-pis-sobre-beneficio-
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Empresários Schincariol são 
condenados por sonegação do 
IPI 
 
Juiz entendeu que, sendo eles 
empresários de longa data, “não é crível 
que não tivessem conhecimento das 
irregularidades” 
 
JULIANA MATIAS 
20/05/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

A 1ª Vara Federal de Assis (SP) 

condenou os empresários e irmãos 

Fernando Machado Schincariol e 

Caetano Schincariol Filho por sonegação 

do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). O juiz Caio 

Cézar de Oliveira entendeu que, sendo 

eles empresários de longa data, “não é 

crível que não tivessem conhecimento 

que as irregularidades levantadas pela 

fiscalização consistiam em sonegação 

fiscal”, afirma. 

 

Segundo os autos, o Ministério 

Público Federal (MPF) denunciou a 

Cervejaria Malta LTDA por não declarar 

e não recolher o IPI em janeiro e maio de 

2009. A empresa realizou, entre junho e 

dezembro de 2011, a compensação dos 

débitos com créditos que a sociedade 

empresária supostamente tinha em face 

da União. Tais créditos seriam, porém, 

extemporâneos e não tiveram a 

respectiva legitimidade reconhecida no 

decorrer do procedimento fiscal. Na 

acusação, o MPF também afirma que na 

compensação a empresa pagou valores 

menores do que os devia. 

 

Em sua defesa, Fernando Machado 

Schincariol alegou que a denúncia não 

era válida pois não indicou o tempo e o 

lugar do crime que lhes foi imputado, 

além de não expor a vinculação entre os 

fatos apontados como criminosos e a 

participação do acusado. Caetano 

Schincariol também argumentou que a 

denúncia não apontou o vínculo entre o 

suposto crime e sua participação nele. 

 

Ao analisar o caso, o juiz observou que a 

denúncia feita pelo MPF atendeu a todos 

os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal. “Os elementos 

existentes nos autos foram suficientes 

para o recebimento da inicial acusatória 

e o exercício da ampla defesa pelos 

réus”, afirma. E continua: “Apenas se 

tem por inepta a peça acusatória que 

narra de modo tumultuado os fatos 

descritos ou contém assertivas tão 

ambíguas e genéricas que impedem o 

acusado de exercer sua defesa de 

maneira objetiva e eficaz — o que não é 

o caso dos autos”. 

 

Oliveira destacou ainda que a natureza 

da sonegação fiscal não é compatível 

com a circunstância do fato a um local ou 

tempo específico. “A descrição fática 

contida na denúncia permitiu aos 

acusados, sem dificuldades, a ciência das 

condutas teoricamente ilícitas a eles 

imputadas, além do livre exercício do 

contraditório e da ampla defesa, tanto 

que participaram ativamente de todos os 

atos e termos processuais e 

apresentaram combativa defesa, que 

https://www.jota.info/autor/juliana-matiasjota-info
https://www.jota.info/justica/empresarios-schincariol-sao-condenados-por-sonegacao-do-ipi-20052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/ipi
https://www.jota.info/tudo-sobre/ipi
https://www.jota.info/tudo-sobre/ministerio-publico-federal
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elenca e visa desconstruir cada um dos 

elementos da acusação”, diz. 

 

O juiz entendeu que não foi comprovada 

a compensação dos débitos do modo 

previsto na legislação tributária. “A 

defesa não provou e nem mesmo alegou 

que a declaração tenha sido feita. Em vez 

disso, fez defesa indireta, no sentido de 

que a omissão praticada não constituiria 

crime porque o débito de IPI a ela 

relacionado teria sido objeto de 

compensação. Ocorre que a 

compensação não foi aceita pela 

autoridade fiscal”, observa. 

 

Oliveira ainda acrescentou que “como 

empresários de longa data, experientes, 

formados em administração de 

empresas, e já tendo respondido a vários 

outros processos da mesma natureza, 

não é crível que não tivessem 

conhecimento que as irregularidades 

levantadas pela fiscalização consistiam 

em sonegação fiscal”. 

 

Assim, os empresários Schincariol 

foram condenados à reclusão e ao 

pagamento de indenização por danos 

morais coletivos, no valor dos tributos 

sonegados de R$ 3,6 milhões, atualizado 

segundo a taxa Selic desde 16/4/2014. 

 

A advogada Marina Coelho Araújo 

informou ao JOTA que a defesa buscará 

reverter a decisão por entender que a 

condenação tem viés tributário, não 

penal. O processo tramita com o 

número 5000004-14.2020.4.03.6116. 

 

JULIANA MATIAS – Repórter em 

São Paulo. Estudante de jornalismo na 

Universidade de São Paulo (USP). Foi 

diretora e repórter na Jornalismo 

Júnior, empresa júnior formada por 

alunos de jornalismo da USP. E-

mail: juliana.matias@jota.info 

 

https://www.jota.info/justica/empresar
ios-schincariol-sao-condenados-por-
sonegacao-do-ipi-20052022  
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STF julgará constitucional 
aplicação retroativa da nova 
Lei de Improbidade? 
 
Resposta pode estar no julgamento da 
Rcl 41.557 
 
ALDEM JOHNSTON 
20/05/2022 05:04 
 
comentários 

Cerimônia de posse do presidente do 

Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz 

Fux / Crédito: Marcelo Camargo / 

Agência Brasil 

 

Em 25 de fevereiro de 2022, 

o STF reconheceu no Recurso 

Extraordinário com Agravo (ARE) 

843.989/PR o Tema nº 1.199 da 

repercussão geral para “definir se as 

novidades inseridas na Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei 

8.429/1992, com as alterações dadas 

pela Lei 14.230/2021) devem retroagir 

para beneficiar aqueles que porventura 

tenham cometido atos de improbidade 

administrativa na modalidade culposa, 

inclusive quanto ao prazo de prescrição 

para as ações de ressarcimento”. 

 

Oito dias depois, o ministro Alexandre 

de Moraes, relator do ARE nº 

843.989/PR, determinou o 

sobrestamento da tramitação “dos 

Recursos Especiais nos quais suscitada, 

ainda que por simples petição, a 

aplicação retroativa da Lei 

14.230/2021”. 

 

Quase dois meses depois do 

reconhecimento da repercussão geral, o 

relator proferiu, em 22 de abril de 2022, 

decisão nos embargos de declaração no 

ARE nº 843.989/PR para suspender os 

prazos prescricionais nas ações de 

improbidade com recursos tramitando 

no STJ e no STF até o julgamento do 

Tema nº 1.199. 

 

Não se sabe quanto tempo vai levar para 

que o Tema nº 1.199 seja julgado e muito 

menos qual será a decisão do Supremo, 

mas, analisando-se o que já restou 

decidido por nossa Corte Constitucional 

acerca do chamado Direito 

Administrativo Sancionador, é possível 

especular. 

 

Mesmo antes da Lei 14.230/2021 já se 

podia defender que as ações de 

improbidade administrativa estavam 

inseridas na seara do Direito 

Administrativo Sancionador em razão 

da sua clara natureza penaliforme 

(natureza essa que, diga-se, é ínsita a 

todo processo instaurado para uma 

eventual aplicação de sanções). 

 

Diante de tal natureza penaliforme, 

pergunta-se: as ações de improbidade 

administrativa precisam se submeter a 

determinadas balizas que devem 

guardar semelhança com os limites 

impostos pelas garantias do Direito 

Penal? 

 

Veja, ainda à luz da redação da Lei 

8.429/1992 pré-reforma de 2021, o 

STJ decidiu serem aplicáveis no âmbito 

dos processos submetidos ao regime do 

Direito Administrativo Sancionador: a) 

https://www.jota.info/autor/aldem-johnston
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/stf-julgara-constitucional-aplicacao-retroativa-da-nova-lei-de-improbidade-20052022#respond
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o princípio da retroatividade da norma 

penal mais benéfica (RMS 37.031/SP); 

b) a vedação da analogia in malam 

partem (REsp 1.216.190/RS) e c) o 

estado de necessidade como excludente 

de ilicitude (REsp 1.123.876/DF). 

 

Mas e no STF? 
 
Bom, o STF, quando do julgamento do 

Tema nº 1.199, vai se decidir se o 

princípio da retroatividade da lei penal 

mais benéfica — insculpido no artigo 5º, 

XL, da Constituição da República — 

também se aplica na seara do Direito 

Administrativo Sancionador ou, mais 

especificamente, se a retroatividade 

benigna se aplica a processos que 

estavam em tramitação sob os auspícios 

da redação original da Lei de 

Improbidade Administrativa (LIA). 

 

Mas há decisões do STF sobre 
Direito Administrativo 
Sancionador? 
 
Na Rcl 41.557, o ministro Gilmar 

Mendes consignou em seu voto que o 

Direito Administrativo Sancionador se 

aproxima muito do Direito Penal e deve 

ser compreendido como uma extensão 

do jus puniendi estatal e do sistema 

criminal. 

 

Para aplicar a vedação ao bis in idem a 

um caso concreto, o ministro entendeu 

que é preciso adotar um enfoque 

conjunto no campo da política 

sancionadora e que o Direito 

Administrativo Sancionador deve ser 

entendido como um autêntico 

subsistema penal. 

 

Ao final, extrai-se do voto do ministro 

Gilmar Mendes (relator na Rcl 41.557) 

que a unidade do jus puniendi do Estado 

obriga a transposição de garantias 

constitucionais e penais para o Direito 

Administrativo Sancionador. 

A Rcl 41.557 foi julgada em dezembro de 

2020 pela segunda turma do STF e, na 

ocasião, o voto do relator foi 

acompanhado pelos ministros Ricardo 

Lewandowski, Nunes Marques e 

Cármen Lúcia, restando vencido o 

ministro Luiz Edson Fachin. 

 

Por ter sido uma decisão paradigmática, 

a Rcl 41.557 é uma ferramenta de 

estudos relativamente boa sobre o que 

pensam alguns ministros do STF sobre o 

Direito Administrativo Sancionador, 

sobretudo, evidentemente, o ministro 

Gilmar Mendes, mas, reconheça-se não 

é obviamente uma garantia de como 

votarão os ministros Ricardo 

Lewandowski, Nunes Marques, Cármen 

Lúcia e o próprio Gilmar Mendes 

quando do julgamento do Tema nº 

1.199. 

 

Mas, de toda a sorte, é inegável que, se o 

racional empregado no julgamento da 

Rcl 41.557 vier a ser replicado quando da 

análise da retroatividade benéfica da Lei 

14.230/2021, ao se fazer a transposição 

de garantias constitucionais e penais 

para o Direito Administrativo 

Sancionador, a garantia insculpida no 

artigo 5º, XL, da Constituição da 

República, haverá de ser aplicada às 

ações de improbidade administrativa 

que tramitavam sob a égide da Lei 

8.429/1992 pré-reforma de 2021. 

 

ALDEM JOHNSTON – Advogado de 

Mello Pimentel Advocacia 

 
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/stf-julgara-
constitucional-aplicacao-retroativa-da-
nova-lei-de-improbidade-20052022  
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Brasil 

TCU autoriza privatização da 
Eletrobras; veja quais são os 
próximos passos 
 
Governo trabalha para concluir 
operação ainda no 1º semestre 
 
Por Murillo Camarotto e Daniel 
Rittner — De Brasília 
19/05/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Aroldo Cedraz: maioria dos ministros 

acompanhou o parecer do relator — 

Foto: Fabio Rodrigues 

Pozzebom/Agência Brasil 

 

Após quase cinco horas de discursos, o 

plenário do Tribunal de Contas da União 

(TCU) aprovou ontem o projeto do 

governo para a privatização da 

Eletrobras. A maioria dos ministros 

acompanhou o parecer do relator, 

Aroldo Cedraz, restando vencido o 

ministro Vital do Rêgo, que sugeriu 

vários ajustes no processo. 

 

A decisão encerra um processo 

inaugurado em 2018, ainda no governo 

de Michel Temer. Se concluída, será a 

primeira privatização do governo Jair 

Bolsonaro. 

 

Com o sinal verde do órgão de controle, 

o governo deseja protocolar já na 

próxima semana a operação de aumento 

de capital da empresa na Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e na 

Securities and Exchange Commission 

(SEC), órgão regulador do mercado 

acionário americano. 

 

Paralelamente, o sindicato de bancos 

responsável pela operação - liderado 

pelo BTG - organizará um “road show” 

para divulgar o processo com 

investidores nacionais e estrangeiros. 

Algumas praças financeiras, como Nova 

York e Londres, deverão estar no roteiro 

da instituição. 

 

O governo deverá ainda lançar, por meio 

da Caixa Econômica Federal, uma 

plataforma no aplicativo do FGTS pela 

qual trabalhadores poderão optar por 

investir parte de seus recursos na 

compra de ações da Eletrobras. Está 

previsto o uso de até R$ 6 bilhões 

oriundos do fundo. 

 

Em seguida, haverá o chamado 

“bookbuilding”: a coleta das 

manifestações de interesse na aquisição 

dos papéis. A demanda determinará o 

preço final das ações, quando finalmente 

ocorrerá a liquidação. A expectativa é 

que aconteça no fim de junho. 

 

Após a operação, a participação da 

União no capital votante da Eletrobras 

será reduzida dos atuais 72% para 45%. 

O controle da empresa passará, então, a 

ser detido por investidores privados, em 

uma modalidade conhecida como 

“corporation”, na qual não há nenhum 

grande acionista. 
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O aval do TCU foi anunciado após a 

apresentação de um voto revisor de Vital 

do Rêgo. Ele apontou ao menos seis 

supostas ilegalidades no processo de 

privatização, entre as quais uma possível 

privatização involuntária da 

Eletronuclear, subsidiária que deve 

permanecer sob controle do governo. 

 

Isso aconteceria devido à dívida de R$ 

2,7 bilhões da Eletronuclear com a 

Eletrobras, referente ao represamento 

de dividendos desde 2010. Além de 

apontar a ausência de publicação dessa 

dívida nas demonstrações contábeis, 

Vital disse que a forma de pagamento 

poderia transferir aos acionistas 

privados a maior fatia da Eletronuclear. 

 

Pelo desenho apresentado pelo governo, 

ao final da privatização a União terá 64% 

do capital votante da Eletronuclear, 

ficando a nova Eletrobras com os 36% 

restantes. Os sócios privados também 

teriam 99% das ações preferenciais, sem 

direito a voto. 

 

Ocorre que a dívida entre as duas 

empresas poderia mudar essa 

correlação. De acordo com a legislação 

vigente, as ações preferenciais passam a 

ter direito a voto caso os dividendos não 

tenham sido pagos devidamente. 

 

Nesse cenário, considerando a dívida de 

R$ 2,7 bilhões, os privados teriam 

maioria no capital votante da 

Eletronuclear, ou seja, na prática ela 

seria privatizada. “A política nuclear 

brasileira vai ser privatizada. Nem o país 

mais democrata do mundo abdicou de 

sua política nuclear”, criticou Vital. 

 

Ele também apresentou problemas na 

política de contingenciamento da 

Eletrobras. A empresa separou R$ 9 

bilhões para possíveis despesas judiciais 

somente no balanço do terceiro 

trimestre do ano passado, operação que 

elevou o montante total de provisões 

para R$ 26 bilhões. 

 

Para Vital, a depender do resultado das 

ações judiciais que motivaram os 

contingenciamentos, a União poderia 

ser lesada. Isso porque uma eventual 

vitória da estatal nos tribunais 

transformaria as provisões em lucro e, 

consequentemente, em dividendos para 

os acionistas privados, que terão uma 

fatia maior na empresa. 

 

Ele também apontou falhas na 

precificação de Itaipu e classificou a 

privatização como “ultrajante” e 

“negócio de pai pra filho”. “Itaipu está 

sendo quase dada. Há uma trama por 

trás de tudo isso.” 

 

Os argumentos não foram suficientes 

para mudar o rumo do julgamento e a 

privatização foi autorizada por sete 

votos a favor e um contra. A presidente 

do TCU, Ana Arraes, foi a única a 

demonstrar apoio à tese de Vital. Ela, 

porém, não votou, o que só ocorre 

quando há necessidade de desempate. 

 

Os demais ministros defenderam a 

legalidade do processo e lembraram que 

o mercado corrigirá eventuais distorções 

apresentadas pelo voto de Vital. 

 

“Dentro da derrota da tese, tivemos uma 

clara vitória. As ilegalidades por mim 

apontadas permanecem, a meu ver, não 

esclarecidas. Durante so debates, foi dito 

que o mercado poderia ajustar os rumos 

da privatização. Mas não é dever 

constitucional do mercado corrigir as 

ilegalidades identificadas”, disse o 

ministro vencido. Ele acredita que o 

processo será judicializado. 
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Finanças 

Como usar o FGTS para 
comprar ações da Eletrobras 
durante a privatização 
 
O investimento será feito por meio dos 
fundos mútuos de privatização (FMP-
FGTS), como já foi feito anteriormente 
em vendas de ações da Petrobras e da 
Vale 
 
Por Talita Moreira, Valor — São Paulo 
19/05/2022 10h13  Atualizado há 34 
minutos 

 
Trabalhadores com recursos 

no FGTS poderão usar até metade do 

saldo da conta vinculada para adquirir 

ações 

da Eletrobras na privatização da 

estatal de energia. 

 

O investimento será feito por meio dos 

fundos mútuos de privatização (FMP-

FGTS), como já foi feito anteriormente 

em vendas de ações da Petrobras e 

da Vale. Os cotistas dessas carteiras são 

exclusivamente pessoas físicas com 

conta no FGTS. 

 

O saldo do FGTS rende 3% ao ano, 

conforme previsão legal. Por isso, o 

investimento nas ações da Eletrobras 

são uma alternativa para quem quer 

tomar mais risco com o objetivo de 

tentar um retorno mais alto. 

 

De acordo com manual publicado 

pela Caixa, administradora do FGTS, 

no fim de março, a participação dos 

trabalhadores nos fundos poderá se dar 

de forma individual ou por meio de 

clubes de investimento. 

 

A aplicação em cotas de FMP poderá ser 

de até 50% do saldo de cada conta 

vinculada, valendo para operações no 

âmbito do Programa Nacional de 

Desestatização e/ou similares estaduais 

aprovados pelo Conselho do Programa 

de Parcerias de Investimentos (CPPI). 

 

Porém, no limite de 50%, serão levados 

em conta todos os investimentos que o 

trabalhador tem em FMP-FGTS. Ou 

seja, se o investidor tem parte de seu 

FGTS ainda aplicado em ações da 

Petrobras e da Vale, esse montante deve 

ser deduzido para saber quanto poderá 

ser destinado, agora, às ações da 

Eletrobras. 

 

“A limitação de 50% do saldo total da 

conta vinculada deverá ser observada a 

cada aplicação, tendo como base o saldo 

da conta vinculada e consideradas as 

utilizações anteriores no FMP-FGTS”, 

diz a Caixa no documento. 

 

A aplicação com FGTS nos fundos de 

ações da Eletrobras será feito por meio 

de instituições que atuarão como 

administradoras de FMP — o que deverá 

atrair o interesse de bancos e 

plataformas de investimento para 

distribuir o produto. 

 

Para isso, o trabalhador terá de escolher 

uma administradora de FMP e autorizá-

la a ter acesso a dados cadastrais da 

conta vinculada e aplicar os recursos, 

que não poderão ser movimentados por 

um período determinado. 

 

O investidor poderá consultar o 

aplicativo do FGTS para saber qual o 

valor tem disponível para aplicação em 

FMP e autorizar administradora de FMP 

a consultar o saldo e solicitar a reserva 

do saldo para a aplicação. 

 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/19/tcu-autoriza-privatizacao-da-eletrobras-veja-quais-sao-os-proximos-passos.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/19/tcu-autoriza-privatizacao-da-eletrobras-veja-quais-sao-os-proximos-passos.ghtml
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A privatização da Eletrobras será feita na 

forma de capitalização, ou seja, por 

meio da emissão de novas ações que 

serão oferecidas no mercado. Dessa 

forma, a União terá diluída sua 

participação no capital e deixará de ser o 

maior acionista da empresa. 

 

A estimativa de bancos de investimento 

é que a oferta movimente em torno de 

R$ 30 bilhões, o que fará dela, com folga 

a maior do ano. 

 

 
Torre de energia da Eletrobras: O 

investimento nas ações são uma 

alternativa para quem quer tomar mais 

risco com o objetivo de tentar um 

retorno mais alto — Foto: Edilson 

Dantas/Agência O Globo 

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

ia/2022/05/19/como-usar-o-fgts-para-

comprar-acoes-da-eletrobras.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/19/como-usar-o-fgts-para-comprar-acoes-da-eletrobras.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/19/como-usar-o-fgts-para-comprar-acoes-da-eletrobras.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/19/como-usar-o-fgts-para-comprar-acoes-da-eletrobras.ghtml
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Empresas 

Prazo da privatização da 
Eletrobras pode ser 
prejudicado, diz JP Morgan 
 
O motivo são questões financeiras 
envolvendo a Usina Hidrelétrica Santo 
Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
19/05/2022 10h05  Atualizado há uma 
hora 

 
A capitalização da Eletrobras pode 

não sair no prazo desejado pelo governo 

mesmo após a aprovação do processo, 

ontem, pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU), diz o JP Morgan, por conta 

da questões financeiras envolvendo a 

Usina Hidrelétrica Santo Antônio, no 

Rio Madeira, em Rondônia. 

 

Os analistas Fernando Abdalla, 

Henrique Peretti e Victor Burke 

escrevem que a usina, em que Furnas 

tem participação de 43%, perdeu 

recentemente uma arbitragem de R$ 1,5 

bilhão contra o consórcio que a 

construiu e aprovou um aumento de 

capital no mesmo valor para cobrir o 

montante. 

 

O banco americano acredita que 

a Eletrobras não vai lançar sua oferta 

de ações antes de a situação com Santo 

Antônio ser resolvida, destacando que 

caso os acionistas não subscrevam o 

aumento de capital, a usina 

provavelmente terá que entrar com 

pedido de recuperação judicial. 

 

Como o imbróglio envolvendo Santo 

Antônio deve perdurar até o fim do mês, 

o banco vê com certo ceticismo o prazo 

dito pelo novo ministro de Minas e 

Energia, Adolfo Sachsida, de que 

pretende lançar a oferta de R$ 25 bilhões 

em ações da Eletrobras no dia 25 de 

maio. 

 

O JP Morgan tem recomendação de 

compra para Eletrobras, com preço-

alvo em R$ 50 para as ações ordinárias, 

potencial de alta de 17,3% sobre o 

fechamento de ontem. O banco vê que as 

chances de privatização da empresa 

aumentaram consideravelmente, com o 

preço-alvo podendo subir a R$ 70 caso 

seja bem-sucedida. 

 

 
O novo ministro de Minas e Energia, 

Adolfo Sachsida, pretende lançar a 

oferta de R$ 25 bilhões em ações da 

Eletrobras no dia 25 de maio — Foto: 

Valor 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/19/prazo-da-privatizacao-
da-eletrobras-pode-ser-prejudicado-
diz-jp-morgan.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/eletrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/eletrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/eletrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/eletrobras/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/19/prazo-da-privatizacao-da-eletrobras-pode-ser-prejudicado-diz-jp-morgan.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/19/prazo-da-privatizacao-da-eletrobras-pode-ser-prejudicado-diz-jp-morgan.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/19/prazo-da-privatizacao-da-eletrobras-pode-ser-prejudicado-diz-jp-morgan.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/19/prazo-da-privatizacao-da-eletrobras-pode-ser-prejudicado-diz-jp-morgan.ghtml
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Legislação 

Câmara Superior do Carf nega 
isenção de IR sobre venda de 
terras ao Incra 
 
Para conselheiros da 1ª Turma, 
benefício não vale para desapropriação 
indireta 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
19/05/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Advogado Caio Malpighi: Conselho fez 

uma interpretação restritiva sobre a 

imunidade tributária — Foto: 

Divulgação 

 

Os contribuintes perderam, 

na Câmara Superior do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf), uma discussão relevante 

para proprietários de imóveis 

rurais. Os conselheiros decidiram que 

as empresas que 

vendem terras ao Incra para fins 

de reforma agrária devem recolher o 

Imposto de Renda (IRPJ) e 

a CSLL sobre o ganho de 

capital obtido. 

 

É o que se chama no mercado 

de desapropriação indireta. 

É diferente da expropriação 

de áreas improdutivas, em que o 

poder público toma o bem do particular 

mediante o pagamento de 

uma indenização. 

 

Pela Constituição Federal, a União, os 

Estados e os municípios são proibidos de 

cobrar impostos sobre a transferência de 

imóveis desapropriados para fins de 

reforma agrária. Trata-se de regra 

prevista no artigo 184, parágrafo 5º. 

 

Proprietários de terra vêm tentando, na 

esfera administrativa e também no 

Judiciário, estender a imunidade aos 

casos em que ocorre a venda de terras 

produtivas ao Incra. Alegam que a 

decisão de se desfazer da propriedade se 

dá pela ocupação de trabalhadores sem 

terra na região. 

 

“O direito de propriedade, nesses casos, 

fica tolhido. Mesmo com ordem judicial 

de reintegração de posse, muitas vezes o 

Estado não tem aparato para resguardar 

essas áreas”, afirma o advogado Bruno 

Teixeira, sócio da área tributária do 

escritório TozziniFreire Advogados. 

 

Foi o caso da empresa agropecuária que 

questionou, no Carf, uma autuação da 

Receita Federal. A companhia não teria 

recolhido o IRPJ e a CSLL sobre o lucro 

que auferiu na venda de uma fazenda 

situada no Estado de Mato Grosso do 

Sul. Adquirido no início dos anos 1990, 

o imóvel foi vendido em 2010 por R$ 

11,5 milhões. O ganho de capital teria 

sido de R$ 10,9 milhões. 

 

A empresa defendeu, na via 

administrativa, que a imunidade seria 

aplicada porque a compra e venda do 

imóvel ocorreu com a finalidade 

específica de assentar 140 famílias, de 

acordo com informações do processo. 

Alegou ainda que só não ocorreu a 

desapropriação por se tratar de 

propriedade produtiva - a Constituição 
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só permite a medida em terras 

improdutivas. 

 

Em julgamento realizado em abril, a 

maioria dos conselheiros da 1ª Turma da 

Câmara Superior, porém, entendeu que 

os tributos são devidos. Confirmaram 

posição anterior da última instância do 

Carf, de 2016, referente a outro processo 

sobre venda de imóvel rural ao Incra 

(acórdão nº 9101-002.483). 

 

Para eles, a imunidade seria restrita às 

situações de desapropriação, em que o 

Estado toma a propriedade não 

produtiva do particular mediante o 

pagamento de uma indenização, mas 

não aos casos em que o proprietário 

aceita vender o bem. 

 

“Um negócio jurídico pautado pela 

vontade das partes não se identifica com 

a perda unilateral promovida pela 

administração pública, a título de 

desapropriação”, diz no voto a 

conselheira Andréa Duek Simantob, 

relatora do processo (nº 

10140.720831/2015-45). 

 

Ela ainda considerou que haveria 

diferença em relação à desapropriação, 

pelo fato de haver acerto no preço da 

venda. “Estabelecido de comum acordo 

entre os contratantes, cujo montante 

auferido certamente implica um ganho 

tributável para o vendedor”, afirma. 

 

Bruno Teixeira, do TozziniFreire, 

explica que o Estatuto da Terra (Lei nº 

4.504, de 1964) prevê os instrumentos 

de aquisição de terras para reforma 

agrária. O Incra, segundo ele, faz uma 

avaliação da propriedade e elabora um 

laudo de forma unilateral em que define 

o valor do imóvel. “O sentido de 

negociação bilateral não há. A parte fica 

em posição inferior ao do poder 

público”, diz. 

 

O advogado tributarista Caio Malpighi, 

do Mannrich e Vasconcelos Advogados, 

considera que o Carf fez uma 

interpretação restritiva sobre a 

imunidade. Mas que o Supremo 

Tribunal Federal (STF), historicamente, 

tem interpretado as imunidades 

tributárias previstas na Constituição de 

forma ampla, de modo a atender a 

finalidade delas. 

 

“Foi o que ocorreu, por exemplo, quando 

a Corte estendeu aos livros eletrônicos a 

imunidade prevista para livros, jornais, 

periódicos e papel destinado a sua 

impressão”, aponta. 

 

Com a sinalização negativa do Carf, 

advogados afirmam que a definição do 

litígio deve ficar nas mãos dos tribunais 

superiores. Em dezembro, o ministro 

Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), aceitou analisar um 

recurso de uma pessoa física sobre o 

tema (AREsp 1859581). Pode ser a 

primeira decisão de mérito, segundo 

advogados. 

 

Em fevereiro, a 1ª Turma do STF negou 

analisar um recurso em que a questão é 

discutida. A relatora, ministra Rosa 

Weber, entendeu que não haveria 

matéria constitucional no caso (agravo 

regimental no RE nº 1319398). 

 

A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) foi procurada 

pelo Valor, mas não deu retorno até o 

fechamento da edição. 

 

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

cia/2022/05/19/camara-superior-do-

carf-nega-isencao-de-ir-sobre-venda-

de-terras-ao-incra.ghtml   
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/19/camara-superior-do-carf-nega-isencao-de-ir-sobre-venda-de-terras-ao-incra.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/19/camara-superior-do-carf-nega-isencao-de-ir-sobre-venda-de-terras-ao-incra.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/19/camara-superior-do-carf-nega-isencao-de-ir-sobre-venda-de-terras-ao-incra.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/19/camara-superior-do-carf-nega-isencao-de-ir-sobre-venda-de-terras-ao-incra.ghtml
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Jurídico 

Greve de servidores adia 
julgamentos de R$ 16,78 
bilhões da Petrobras 
 
Carf vem suspendendo sessões por 
causa da paralisação 
 
Brasília 
19/05/2022 07h00  Atualizado há 4 
horas 

 
A adesão de integrantes do Conselho 

Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) representantes da 

Fazenda Nacional ao movimento da 

categoria por reajuste salarial levou à 

suspensão do julgamento de quatro 

processos da Petrobras que estavam na 

pauta da terça-feira na 3º Seção. 

Somados os quatro casos, estão em 

discussão R$ 16,78 bilhões. 

 

As sessões foram suspensas por causa da 

falta de quórum para instalação e 

deliberação do colegiado, de acordo com 

o Carf. Só estão sendo realizados 

julgamentos em casos em que há decisão 

judicial determinando a análise. 

 

O tema dos processos da Petrobras não é 

novo no Conselho. Tratam-se de 

discussões sobre incidência de Cide, Pis 

e Cofins sobre as remessas efetuadas ao 

exterior por conta de pagamentos de 

afretamento de embarcações. A Receita 

Federal costuma desconsiderar o 

afretamento e diz se tratar de uma 

importação de serviços. Por isso cobra os 

tributos. 

 

Autuações 
 
Os processos se referem aos anos de 

2013 e 2010. No primeiro caso, a 

cobrança de Cide é estimada em R$ 5,38 

bilhões pela empresa em seu formulário 

de referência e a de PIS e Cofins em R$ 

5,5 bilhões. As autuações referentes a 

2010 são de R$ 3,5 bilhões para Cide e 

R$ 2,4 bilhões para PIS e Cofins. A 

empresa considera a chance de perda 

possível e não provisionou os valores. 

 

A Petrobras tem alguns processos sobre 

o tema em esfera administrativa e 

judicial – e alguns sobre IRRF nessa 

mesma situação. A chance de perda 

possível em todos é estimada em R$ 

49,5 bilhões pela empresa. 

 

 
Petrobras — Foto: Bloomberg 

 

A jurisprudência no Carf vinha sendo 

contrária à empresa. O tema foi julgado 

quando prevalecia o voto duplo do 

presidente em casos de empate (antigo 

voto de qualidade) e a companhia 

chegou a perder algumas discussões na 

Câmara Superior, após empate. 

 

As empresas podem decorrer se 

derrotadas no Carf, mas a Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não 

pode buscar o Judiciário em caso de 

derrota. 

 

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

r-juridico/coluna/greve-de-servidores-

adia-julgamentos-de-r-1678-bilhoes-

da-petrobras.ghtml  

 

Retorne ao índice  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/greve-de-servidores-adia-julgamentos-de-r-1678-bilhoes-da-petrobras.ghtml
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https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/greve-de-servidores-adia-julgamentos-de-r-1678-bilhoes-da-petrobras.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/greve-de-servidores-adia-julgamentos-de-r-1678-bilhoes-da-petrobras.ghtml
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Economia 

China negocia compra de 
petróleo russo 
 
Conversas se dão entre governos, com 
pouco envolvimento de petroleiras, 
num momento em que Europa se 
articula para barrar óleo da Rússia 
 
Por Da Bloomberg News — PEQUIM 
19/05/2022 08h05  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Produção de petróleo da russa Tatneft 

OAO, em Almetyevsk, Rússia: chineses 

negociam compra de óleo russo — Foto: 

Andrey Rudakov/Bloomberg 

 

A China negocia comprar petróleo da 

Rússia para reabastecer seus estoques. 

As conversas são um sinal de que 

Pequim está estreitando laços com 

Moscou na área de energia, enquanto 

países europeus se articulam para barrar 

as compras do óleo russo devido à guerra 

na Ucrânia. 

 

De acordo com a Bloomberg as 

negociações se dão no nível 

governamental, com pouco 

envolvimento direto das empresas 

petrolíferas dos dois países. 

 

O petróleo é um dos principais itens da 

pauta de exportações da Rússia. Com a 

guerra, alguns países, como EUA, 

barraram as compras da commodity 

vinda de Moscou. A Europa é mais 

dependente do petróleo e gás russos e, 

por isso, ainda não incluiu esses 

produtos na lista de itens que são alvo de 

sanções. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no

ticia/2022/05/china-negocia-compra-

de-petroleo-russo.ghtml  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/china-negocia-compra-de-petroleo-russo.ghtml
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Economia 

Onda de frio intenso ameça 
plantações no país e pode 
elevar a inflação 
 
Geada pode ter impacto no preço dos 
alimentos, diz presidente do BC. 
Especialistas consideram que ainda é 
cedo para estimar efeitos no bolso 
 
Por Martha Imenes, Pollyana Brêtas, 
Vitor da Costa e Rennan Setti — Rio de 
Janeiro 
19/05/2022 04h30  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Onda de frio intenso ameça plantações 

no país e pode alimentar a inflação — 

Foto: Reuters 

 

O frio intenso em diversas regiões do 

país está atingindo áreas produtoras de 

alimentos, grãos, frutas, verduras e 

legumes. Os agricultores já estão em 

alerta, principalmente os que plantam 

hortaliças, café, milho, banana e cana-

de-açúcar, mais sensíveis a baixas 

temperaturas e geadas. Se esses 

alimentos forem afetados, os produtos 

ficarão mais caros. Isso pode impactar a 

inflação, conforme reconheceu o 

presidente do Banco Central (BC), 

Roberto Campos Neto. 

 

— Estava fazendo uma reunião de 

inflação e estava falando da geada que 

vem por aí, qual é o impacto que isso 

pode ter em alimentos e na inflação de 

curto prazo — disse Campos Neto no 

Congresso Mercado Global de Carbono - 

Descarbonização e Investimentos 

Verdes, promovido por Banco do Brasil 

e Petrobras. 

 

Batata, alface e tomate 
 
Matheus Peçanha, economista e 

pesquisador do FGV/Ibre, avalia que a 

ocorrência de frio intenso este mês pode 

provocar novo repique de preços dos 

alimentos e recrudescimento da 

inflação. Mas ainda não há uma 

estimativa do impacto nos preços ao 

consumidor. 

 

Inflação dos hortifrutigrajeiros 
em 2022 
 

sInflação dos hortifrutigrajeiros em 

2022 

 

— As hortaliças e legumes já sofreram 

nas últimas geadas. O tomate e cenoura 

já vinham como produtos com altas 

significativas e podem voltar a subir. O 

clima está frustrando todas as previsões 

da inflação. O café e a cana-de-açúcar 

também podem ser bastante afetados — 

afirmou Matheus. 

 

Café, frutas e legumes estão entre os 

itens que mais subiram de preço nos 

últimos 12 meses. E a Região Sul, onde 

esta semana até nevou, é forte na 

produção de soja, carne, milho, cana-de-

açúcar, hortaliças e algodão. 

 

https://oglobo.globo.com/busca/click?q=roberto+campos&p=1&r=1652930459899&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2022%2F05%2Fcampos-neto-diz-que-choques-climaticos-tem-efeito-negativo-e-critica-imposto-sobre-emissao-de-carbono.ghtml&syn=False&key=28ee7cdf491e3bfeec97eea18e0854eb
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=roberto+campos&p=1&r=1652930459899&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2022%2F05%2Fcampos-neto-diz-que-choques-climaticos-tem-efeito-negativo-e-critica-imposto-sobre-emissao-de-carbono.ghtml&syn=False&key=28ee7cdf491e3bfeec97eea18e0854eb
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Segundo o Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada (Cepea) da USP, 

batata, alface e tomate não resistem à 

ocorrência de geadas, por exemplo. Por 

enquanto, os técnicos não identificaram 

quebras de safra. No caso da soja, se 

houver geada no Paraná, as lavouras 

podem ser prejudicadas. 

 

No caso do milho, produtores relataram 

geadas em algumas áreas do sul de Mato 

Grosso do Sul. Mas a Confederação 

Nacional da Agricultura (CNA) 

informou que ainda está analisando a 

situação. 

 

Sondagens do Cepea mostram que a 

preocupação é maior entre os 

produtores de milho e café. Apesar da 

expectativa de safra recorde de milho no 

Brasil, os valores voltaram a subir, 

interrompendo o movimento de queda 

registrado desde o fim de abril. 

 

Segundo pesquisadores do Cepea, isso se 

deveu à apreensão com a chegada de 

uma frente fria em parte das regiões 

produtoras, o que limitou o ritmo de 

negociação da produção. 

 

No caso dos cafeicultores, o temor é que 

se repitam os prejuízos registrados no 

inverno de 2021. No Sul de Minas e em 

Garça (SP), a colheita já começou, mas 

em outras regiões produtoras isso 

ocorrerá no fim deste mês e em junho. 

Ou seja, a frente fria ainda pode 

prejudicar a safra. 

 

Busca por roupas de frio 
 
Para Everaldo Oliveira do Nascimento, 

presidente da Bolsa de Gêneros 

Alimentícios do Estado do Rio (BGA-

RJ), ainda é cedo para avaliar o impacto 

do frio nas feiras e supermercados: 

 

— Não temos uma informação precisa 

sobre uma real alteração e os impactos 

futuros nos preços, mas sabemos que as 

hortaliças sofrem bastante porque 

queimam com o frio e as geadas. 

 

Mas, segundo ele, com certeza terão um 

aumento de preço, principalmente se o 

frio continuar por mais tempo. 

 

A onda de frio mudou até outros hábitos 

de consumo. No Mercado Livre, botas, 

coturnos, jaquetas e casacos dominaram 

o ranking de dez itens mais buscados na 

categoria “moda” entre 9 e 18 de maio. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/05/onda-de-frio-intenso-
ameca-plantacoes-no-pais-e-pode-
alimentar-a-inflacao.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Dólar cai mais de 1%, e Bolsa 
tem alta puxada por 
commodities e Eletrobras 
 
Índice DXY, que mede o dólar ante seis 
moedas fortes, caía 0,79%; frente ao 
real, a queda é de mais de 1%; Bolsa 
sobe apesar do exterior 
 
André Marinho e Maria Regina Silva, O 
Estado de S.Paulo 
19 de maio de 2022 | 11h08 
 
O dólar amplia queda e renova 

mínimas ante rivais, pressionado 

sobretudo pelo fortalecimento das 

divisas europeias - você pode 

acompanhar a cotação no 

conversor de moedas do Estadão. 

Investidores realizam lucros com a 

moeda americana, que subiu 

acentuadamente nas últimas semanas 

em meio ao aperto de juros nos Estados 

Unidos.  

 

Desempenho do dólar é pressionado por 

moedas europeias Foto: Gary Cameron/ 

Reuters 

 

Na Europa, o vice-presidente do Banco 

Central Europeu (BCE), Luis de 

Guindos, defendeu uma postura 

"gradual e cautelosa" na normalização 

monetária.  

Às 10h24 (de Brasília), o índice DXY, 

que mede o dólar ante seis rivais fortes, 

caía 0,79%, a 102,988 pontos, com euro 

em alta a US$ 1,0552 e libra, a US$ 

1,2467. Em relação ao real, o dólar 

caía 1,45%, cotado a R$ 4,9110.  

 

Bolsa 
 
Apoiado nas ações ligadas ao setor de 

commodities e em Eletrobras, o 

Ibovespa avança, após aprovação 

do processo de privatização da 

Eletrobras e com investidores de olho 

em oportunidades.  

 

Nem mesmo a queda das Bolsas 

internacionais é um impeditivo, diante 

das dúvidas sobre o tamanho do aperto 

monetário mundial. O Ibovespa sobe, 

renovando máximas, em busca do 107 

mil pontos. Às 10h44, o principal índice 

da B3 subia 0,45%, aos 106.720,01 

pontos.  

 

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

ias/mercados,cotacao-dolar-bolsas-de-

valores-19-05-2022,70004070626  
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Economia 

Novo mercado de carbono e 
metano vai colocar de pé 
projetos de economia verde, 
diz ministro 
 
Joaquim Leite (Meio Ambiente) afirma 
que decreto a ser publicado ainda será 
amadurecido no Congresso, mas que 
sua importância consiste na criação do 
mercado 
 
Joaquim Leite, ministro Meio Ambiente 
Célia Froufe, O Estado de S.Paulo 
19 de maio de 2022 | 09h58 
 
BRASÍLIA - Entusiasmado com a 

proximidade da publicação de um 

decreto para iniciar o mercado de 

carbono e de metano no Brasil, o 

ministro do Meio Ambiente 

(MMA), Joaquim Leite, admitiu que 

o projeto estará maduro apenas depois 

que passar pelo Congresso Nacional, o 

que deve levar de um a dois anos. De 

acordo com ele, as áreas que deverão se 

beneficiar mais desse mercado num 

primeiro momento são as de floresta 

nativa, restauração florestal, 

reflorestamento, bioenergia de açúcar e 

álcool. 

 

Leite conversou com exclusividade com 

a reportagem do Estadão/Broadcast ao 

final do primeiro de três dias de evento 

sobre o setor, que ocorre no Rio de 

Janeiro. Na abertura do Congresso, ao 

lado do presidente do Banco 

Central, Roberto Campos Neto, 

o estrategista da Bluebay Asset 

Management para títulos 

soberanos de mercados 

emergentes, Graham Stock, fez 

uma crítica ao desmatamento no 

Brasil, dizendo que ainda continua, e 

que o governo deveria investir mais.  

 

Depois da saia-justa, o presidente do BC 

o convidou a visitar a Amazônia. A 

viagem, conforme Leite informou nesta 

quinta-feira, 19, será realizada pelo 

analista estrangeiro em companhia de 

um representante do MMA. Leia abaixo 

a entrevista. 

 

O ministro Joaquim Leite (Meio 

Ambiente); para ele, novo mercado de 

carbono e metano vai colocar de pé 

projetos de economia verde Foto: Yves 

Herman/Reuters 

 

Quais serão os principais pontos 
do novo mercado de carbono? 
 
Além do crédito de carbono, o principal 

ponto é o crédito de metano [o gás é visto 

como um dos maiores vilões para o 

efeito estufa porque é o principal 

contribuinte para a formação de ozônio 

ao nível do solo], que é uma novidade, e 

a possibilidade de registrar pegada de 

produto e atividade das cadeias 

produtivas brasileiras. Além disso, 

carbono no solo, carbono em vegetação 

nativa e carbono azul. Isso tudo traz um 

diferencial aos produtos brasileiros, pois 

são indicadores de eficiência do 

processo produtivo. O decreto abre 

espaço para criar planos setoriais 

eficientes e modernos. Tudo isso é 

desenhado para fazer receita 

extraordinária para fazer projetos de 

uma nova economia verde que ainda não 

ficam de pé. Como eu falei no meu 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/credito-de-carbono
https://tudo-sobre.estadao.com.br/credito-de-carbono
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discurso mais cedo, eólica offshore [no 

mar], hidrogênio verde são algumas 

atividades que não ficam 

economicamente de pé. Com esse 

adicional de vendas de crédito de 

carbono, você pode fazer essa nova 

economia acelerar e a gente antecipa o 

futuro. 

 

Esses recursos que vão ser 
gerados têm de ser reinjetados? 
 
Só podem ser reinjetados. Você só 

poderá utilizá-los quando provar que 

você reduziu sua emissão. Se eu tenho 

uma atividade assim, eu vou conseguir 

antecipar esses recursos e trazer minha 

viabilidade econômica porque agora ele 

terá receitas, além das vendas, a receita 

da renda do carbono. 

 

Mas ainda leva tempo até tudo 
isso amadurecer, certo? 
 
A grande jogada deste decreto é fazer 

nascer hoje o mercado. A maturidade 

dele vai acontecer quando o Projeto de 

Lei (PL) passar no Congresso, o que leva 

um ano ou dois até virar lei. Ele contará 

ainda com toda uma estrutura jurídica 

que será feita via PL. Estou feliz porque 

esse mercado nasceu hoje comigo e com 

Paulo Guedes [ministro da 

Economia].      

 

Algum setor vai se desenvolver à 
frente? 
 
Energias renováveis, agricultura de 

baixo carbono, indústria de baixo 

carbono, todos os setores que se 

modernizarem. Quem não conseguia, 

por exemplo, trocar uma caldeira por 

uma caldeira mais moderna, porque era 

inviável economicamente, agora vai 

agora conseguir fazer isso, que seu 

negócio fique de pé com as receitas 

extras. E assim a gente vai reduzindo 

emissões. 

E florestas? 
 
Na minha opinião, floresta nativa, 

restauração florestal, reflorestamento, 

bioenergia de açúcar e álcool são as 

áreas que vão se beneficiar mais neste 

momento. 

 

Ao lado do presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto, o 
estrategista da Bluebay Asset 
Management para títulos 
soberanos de mercados 
emergentes, Graham Stock, fez 
uma crítica ao desmatamento no 
Brasil, dizendo que ainda 
continua. Disse que o governo 
deveria investir mais... 
 
A gente já está investindo em projetos de 

Bioma, o Ministério da Justiça está 

tocando e assumiu o tema de combate ao 

crime na Amazônia. As coisas estão 

caminhando com os desafios que nós 

temos, como os outros países. O Campos 

Neto o convidou [Graham Stock] para 

visitar a Amazônia e uma secretária do 

nosso ministério, que coordena todo 

esse plano de desmatamento, vai com 

ele até a Amazônia. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,entrevista-mercado-carbono-
metano,70004070573  
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Economia 

Liminar do ICMS pode subir 
preço do diesel, e governo 
tenta forçar nova mudança 
 
Confusão de interpretações após 
decisão de Mendonça, do STF, leva a 
convocação de reunião extra do Confaz, 
que define alíquotas 

 
18.mai.2022 às 23h15 
Nicola PamplonaIdiana Tomazelli 
RIO DE JANEIRO E BRASÍLIA 
 
A liminar obtida pelo governo federal 

contra a manobra dos estados para 

regulamentar a nova lei do ICMS dos 

combustíveis tornou-se o centro do novo 

cabo de guerra entre a União e 

governadores sobre o tema. 

 

De um lado, governos estaduais e 

distribuidoras de combustíveis alertam 

que a decisão judicial de suspender a 

aplicação dos descontos aplicados pelos 

estados sobre a alíquota máxima de R$ 

1,006 sobre o diesel pode surtir efeito 

contrário ao desejado, elevando o preço 

do combustível nas bombas. 

 

De outro, o governo federal quer usar a 

decisão para forçar uma mudança no 

convênio do Confaz (Conselho Nacional 

de Política Fazendária) que estabeleceu 

a alíquota uniforme. O Ministério da 

Economia, que preside o colegiado, 

convocou uma reunião extraordinária 

para esta quinta-feira (19) para debater 

o tema com os estados. 

 

Concedida pelo ministro André 

Mendonça, do STF (Supremo Tribunal 

Federal), na última sexta-feira (13), a 

liminar gerou uma confusão de 

interpretações que até agora só não 

evoluiu para uma dificuldade 

operacional porque as novas alíquotas 

entram em vigor só em 1º de julho, 

quando termina o congelamento do 

ICMS iniciado em setembro de 2021. 

 

Mendonça derrubou o chamado "fator 

de equalização", que permitia que os 

estados dessem descontos sobre a 

alíquota máxima de R$ 1,006 por litro 

estabelecida em convênio do Confaz. 

Assim, estados e executivos do setor 

entendem que essa será a alíquota única. 

 

A decisão atendeu a um pedido da AGU 

(Advocacia-Geral da União), que 

solicitou ao STF a suspensão apenas dos 

fatores de ajuste, mas não da alíquota 

em si. 

 

Como a maior parte dos estados pratica 

valores menores, a adoção dessa 

alíquota representaria aumento da carga 

tributária média sobre o combustível, 

que bateu na semana passada recorde 

histórico ao atingir o preço médio de R$ 

6,847 por litro. 

 

Em São Paulo, por exemplo, a alíquota 

com desconto seria de R$ 0,6597 por 

litro, equivalente à cobrada hoje no 

estado. Assim, o uso da alíquota máxima 

prevista no convênio representaria um 

aumento de R$ 0,3463 por litro. 

 

O Comsefaz (Comitê Nacional de 

Secretários da Fazenda, Finanças, 

Receitas ou Tributação dos Estados e 

Distrito Federal) estima, em nota 

técnica, que a alta média pode 

ultrapassar os R$ 0,20 por litro em 

algumas regiões, caso a decisão seja 

mantida. 

 

Segundo integrantes do governo, a AGU 

foi alertada sobre o risco de pedir a 

suspensão apenas dos descontos, sem 
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questionar a alíquota. No entanto, o 

órgão jurídico do governo tem um 

entendimento de que a decisão do 

ministro André Mendonça leva os 

estados a rediscutir o convênio. 

 

De acordo com fontes a par das 

discussões, a intenção da Economia é 

que os governos estaduais substituam a 

alíquota máxima de R$ 1,006 por litro 

do diesel por uma alíquota ad valorem 

(porcentual sobre o preço) calculada 

sobre a média dos preços dos últimos 60 

meses. 

 

Essa é exatamente a regra de transição 

incluída pelo Congresso para vigorar em 

2022, caso os estados não tivessem 

agilizado a regulamentação da lei. 

 

Representantes dos estados alegam que 

não há mais sentido em falar em período 

de transição, pois o Confaz já publicou 

convênio com as regras definitivas do 

setor. O texto diz que a média seria 

aplicada "enquanto não disciplinada a 

incidência do ICMS nos termos dessa 

lei". 

 

Caso não haja avanço, a AGU também 

está sendo aconselhada a aditar o pedido 

feito ao STF para incluir a suspensão da 

alíquota em si. 

 

Os governos estaduais sempre 

resistiram à unificação do ICMS, como 

prevê a lei, alegando que a medida 

representa perda de arrecadação nos 

estados que têm alíquota mais alta ao 

mesmo tempo em que aumenta o preço 

dos combustíveis naqueles com carga 

tributária menor. 

 

Em um esforço para tentar conter a 

escalada dos preços, porém, o governo 

Jair Bolsonaro (PL) patrocinou o debate 

no Congresso, incluindo a cláusula da 

transição, que teria efeito imediato sobre 

os preços ao reduzir a carga tributária à 

média dos últimos 60 meses. 

 

O fator de equalização foi a saída 

encontrada pelos estados para evitar a 

unificação das alíquotas, estabelecendo 

um valor equivalente ao ICMS mais caro 

do Brasil, cobrado no Acre, e liberando 

as secretarias de Fazenda a conceder 

descontos. 

 

Pela nova regra, o ICMS passa a ser 

cobrado em reais por litro, em vez de 

uma alíquota percentual sobre um preço 

de referência calculado pelas secretarias 

de Fazenda, como é hoje. Passa também 

a ser cobrado apenas no produtor, e não 

mais em todas as etapas da cadeia. 

 

A mudança é defendida há tempos pelo 

setor de combustíveis, que vê na 

simplificação do ICMS um reforço na 

luta contra fraudes tributárias, como a 

venda em outros estados de produtos 

comprados com imposto mais barato. 

 

Apoiador da mudança no ICMS, o IBP 

(Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás) 

avalia que a adoção da maior alíquota 

pelos estados contraria artigo da lei que 

impede o aumento da carga tributária 

média sobre o combustível. 

 

"A gente tem que ler a lei como um 

todo", diz a diretora de Downstream do 

IBP, Valéria Lima, citando o parágrafo 5 

do artigo 6, que determina "que não haja 

ampliação do peso proporcional do 

tributo na formação do preços". 

 

Segundo ela, a alíquota média sobre o 

diesel hoje é de R$ 0,69 por litro. Lima 

questiona a resistência dos estados em 

adotar a média de 60 meses estabelecida 

pela lei, alegando que o governo federal 

já deu sua contribuição ao zerar as 

alíquotas de PIS/Cofins sobre o diesel. 
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"Os estados têm sido sócios do aumento 

dos combustíveis", afirma, lembrando 

que a arrecadação de ICMS sobre esses 

produtos subiu 41% no primeiro 

trimestre. O IBP calcula que, com a 

alíquota média de 60 meses, equivalente 

a R$ 0,61 por litro, a alta teria sido de 

6%. 

 

A própria AGU pediu a Mendonça 

respeito também à cláusula da lei que 

impede a elevação da carga tributária 

média sobre os combustíveis, o que os 

estados dizem ser inviável sem o fator de 

equalização. 

 

Em nota técnica sobre a liminar, o 

Comsefaz diz que o aumento médio do 

ICMS sobre o diesel "não é pretendido 

por qualquer Estado ou pelo DF 

[Distrito Federal]" e pede ao Colégio 

Nacional de Procuradores-Gerais dos 

Estados e do Distrito Federal que solicite 

o julgamento do tema pelo plenário do 

STF. 

 

A CONFUSÃO DO ICMS 
 
O que diz a lei aprovada no Congresso? 
 

O ICMS dos combustíveis passa 

a ser cobrado em reais por litro, 

em vez de percentual sobre preço 

de referência, e de forma 

monofásica, isto é, apenas na 

produção. Alíquota tem que ser 

uniforme em todo país. Vale a 

partir de janeiro de 2023, mas 

para o diesel foi criado um 

período de transição, em que se 

cobra a alíquota média dos 

últimos 60 meses enquanto não 

for regulamentada a nova 

alíquota ou até dezembro de 

2022. 

 

Como ficou após manobra dos estados? 
 

Para evitar perda de arrecadação 

no período de transição, estados 

correram para regulamentar a 

nova alíquota unificada para o 

diesel. Em convênio do Confaz, 

estipularam alíquota única de R$ 

1,006 por litro, mas permitiram 

a aplicação de descontos para 

que cada estado permaneça 

cobrando o mesmo valor vigente 

antes da lei. 

 

Quais os efeitos da liminar do governo? 
 

O governo pediu o fim do fator de 

equalização, instrumento do 

convênio do Confaz que permite 

os descontos, para aplicação 

imediata da alíquota unificada 

ou das regras do período de 

transição. Estados alegam que a 

liminar pode levar à cobrança da 

alíquota máxima de R$ 1,006 

por litro, o que representaria 

aumento médio de R$ 0,20 por 

litro, provocando efeito 

contrário ao desejado pelo 

governo. No mercado, há 

diferentes interpretações sobre o 

tema e o governo convocou 

reunião com o Confaz para tentar 

mudar o convênio. Caso 

contrário, pode aditar o pedido 

de liminar para forçar a 

mudança. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/liminar-do-icms-pode-
subir-preco-do-diesel-e-governo-tenta-
forcar-nova-mudanca.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Embarques de suco de laranja 
crescem para a China, mas 
seca e geada derrubam 
exportações 
 
Fruta sofreu com calor intenso, geada e 
seca na safra 2021/22, que resultou em 
laranjas menores e queda nos pomares 

 
19.mai.2022 às 11h00 
Marcelo Toledo 
RIBEIRÃO PRETO 
 
Os embarques de suco de laranja 

cresceram de forma significativa para 

a China, mas as exportações brasileiras 

apresentam queda na atual safra devido 

a problemas climáticos enfrentados no 

último ciclo. 

 

É o que mostram dados da Secex 

(Secretaria de Comércio Exterior) 

compilados pela CitrusBR, associação 

dos exportadores que reúne Citrosuco, 

Cutrale e Louis Dreyfus Company. 

 

As exportações de suco de laranja de 

julho do ano passado a abril, ou seja, em 

dez meses da safra 2021/22, fechou com 

volume total de 813.696 toneladas, o que 

representa queda de 5,21% em 

comparação com o mesmo período da 

safra passada, quando as empresas 

exportaram 858.384 toneladas. 

 

 
Pomar novo de laranja afetado pela seca 

no interior paulista; fruta não se 

desenvolveu e murchou – Divulgação 

 

O cenário climático foi ruim para a 

laranja no campo na safra 21/22, graças 

à ocorrência de geada, seca e ao calor 

intenso, que resultaram em laranjas 

menores e queda da fruta nos pomares, 

o que derrubou a produção no cinturão 

citrícola formado pelo interior paulista e 

pelo Triângulo Mineiro. 

 

Foram colhidas 262,97 milhões de 

caixas de laranja de 40,8 quilos cada, 

segundo o Fundecitrus (Fundo de 

Defesa da Citricultura), 31,2 milhões de 

caixas a menos que a previsão inicial. 

 

Como comparação, o total perdido por 

conta das intempéries climáticas 

representa 64% da safra de 47 milhões 

de caixas esperada da Flórida (EUA), um 

tradicional polo citricultor. 

 

O faturamento com os embarques de 

suco, porém, cresceram 5% no ano safra, 

alcançando US$ 1,33 bilhão (R$ 6,55 

bilhões, ao câmbio desta quinta-feira), 

ante US$ 1,26 bilhão (R$ 6,21 bilhões) 

registrados no mesmo período do ano 

safra passado. 

 

"Essa redução de 5% confirma a 

tendência que alertamos em fevereiro de 

que, devido aos problemas da safra 

afetada pelo clima, não seria possível 

atender o sistema internacional. Não dá 

para saber qual será o percentual de 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/marcelo-toledo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/china/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/caos-climatico-afeta-laranjais-e-industria-de-suco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/caos-climatico-afeta-laranjais-e-industria-de-suco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/03/mudancas-climaticas-no-brasil-podem-tornar-cafe-e-laranja-produtos-de-luxo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/safra/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/geadas-atingem-cana-cafe-e-laranja-diz-especialista-em-clima.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/interior-de-sao-paulo/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/estados-unidos/
http://www.folha.com.br/
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perda nesses dois meses finais, mas está 

em linha com o que era esperado", 

afirmou Ibiapaba Netto, diretor-

executivo da CitrusBR. 

 

De acordo com ele, as duas safras 

pequenas seguidas geraram a redução 

nos estoques. Enquanto em 2019/20 a 

safra foi de 386,8 milhões de caixas, nas 

duas últimas foram de 268,3 milhões e 

262,97 milhões, respectivamente. 

 

"É um fenômeno bem raro, 

considerando que a citricultura alterna 

anos de produtividades maiores, com 

bienalidade positiva, com 

produtividades menores, bienalidade 

negativa." 

 

Até 19/20, essa alternância era 

registrada com regularidade, mas esse 

ciclo foi quebrado pelos problemas 

climáticos. Em 2017/18, a safra no 

cinturão citrícola foi de 398,3 milhões de 

caixas (de alta bienalidade), total que 

caiu a 286 milhões na temporada 

2018/19, de baixa, conforme o 

Fundecitrus. 

 

Isso mostra que, mesmo em um ano em 

que a produção estava no ciclo de baixa 

ela foi maior que as duas últimas 

registradas. 

 

A Europa segue como principal mercado 

do suco de laranja nacional, com 63,87% 

das compras totais, seguida de EUA 

(19,92%), China (8,09%), Japão (3,9%) 

e Austrália (1,05%). 

  

Apesar da estabilidade em relação ao 

ranking de importadores do suco 

brasileiro, a China importou um volume 

50,89% maior do que o registrado na 

safra anterior. Foram 65.615 toneladas, 

ante as 43.486 do período 2020/21. Já o 

faturamento cresceu 53,64%. 

O total exportado para a China nos 

últimos dez meses é maior que o volume 

das últimas dez safras. 

 

Para a Europa as exportações caíram 

5,36%, alcançando 518.013 toneladas, 

enquanto o faturamento cresceu 3,85%. 

Já para os EUA o volume teve ligeira 

queda de 0,4%, com 161.534 toneladas, 

mas com alta de 18,93% nas receitas. 

 

"Este ano teria condições de aumento 

nas exportações principalmente porque 

temos a China puxando um volume 

maior. A Europa teria a tendência de 

estabilidade e EUA de aumento de 

importações devido à baixa produção na 

Flórida, a menor da história", afirmou o 

diretor-executivo. 

 

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

o/2022/05/embarques-de-suco-de-

laranja-crescem-para-a-china-mas-

seca-e-geada-derrubam-

exportacoes.shtml  
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Tentativa ilegítima do MP de 
liquidar ação coletiva não 
interrompe prescrição 
 
19 de maio de 2022, 8h49 
Por Danilo Vital 
 
A liquidação da sentença coletiva que 

trata de interesses individuais 

disponíveis deve ser feita por cada um 

dos beneficiários. Por isso, o fato de o 

Ministério Público tentar a liquidação 

coletiva não serve para interromper o 

prazo prescricional para as liquidações 

individuais. 

 

Se o MP é parte ilegítima para liquidar 

sentença coletiva, prescrição continua 

correndo, disse a ministra Nancy 

Andrighi 
Gustavo Lima/STJ 

 

Com esse entendimento, a Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça 

definiu que, nos casos de execução de 

sentença coletiva prevista no artigo 98 

do Código de Defesa do Consumidor, a 

prescrição não se altera quando o MP 

tenta fazer a liquidação indevidamente. 

 

A votação foi unânime, conforme a 

proposta da relatora, ministra Nancy 

Andrighi, e representa a pacificação de 

um entendimento. 

 

Por isso, o colegiado decidiu modular os 

efeitos da decisão, que só será válido 

para ações coletivas transitadas em 

julgado após 11 de maio de 2022, data da 

publicação do acórdão. 

 

O caso concreto julgado trata de ação 

civil pública movida pelo Ministério 

Público do Mato Grosso do Sul contra 

uma faculdade de Campo Grande, com o 

objetivo de obriga-la a ressarcir parcelas 

contratuais exigidas de alunos com base 

em cláusulas contratuais nulas. 

 

A ação foi julgada procedente e transitou 

em julgado em agosto de 2009. A partir 

de então, cada beneficiário teria 5 anos 

para ajuizar execução individual da 

sentença coletiva. Em 2010, o próprio 

MP-MS requereu a liquidação da 

sentença. 

 

A legitimidade do órgão para 

tanto, conforme a jurisprudência do 

STJ, não existe. Isso porque, nessa fase 

do processo, não há interesse público ou 

social que justifique que o MP atue em 

nome de cada beneficiário da ação 

coletiva. 

 

Para o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso do Sul, apesar da pretensão 

ilegítima, a atuação do MP-MS se 

sobrepôs à dos credores individuais e, 

assim, impediu a caracterização da 

inércia deles em liquidar a ação coletiva. 

Logo, entendeu interrompido o prazo de 

prescrição. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-19/tentativa-mp-liquidar-acao-coletiva-nao-interrompe-prescricao#author
https://www.conjur.com.br/2022-fev-02/mp-nao-promover-execucao-sentenca-coletiva-cdc
https://www.conjur.com.br/2022-fev-02/mp-nao-promover-execucao-sentenca-coletiva-cdc
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Em voto-vista, ministro Luís Felipe 

Salomão acompanhou também a 

modulação de efeitos 
Gustavo Lima/STJ 

 

Relatora, a ministra Nancy Andrighi 

reformou esse entendimento. Destacou 

que, se o MP não tem legitimidade para 

requerer a liquidação da sentença 

coletiva condenatória por lesão a 

direitos individuais homogêneos, é de se 

reconhecer que esse ato não é apto a 

interromper a prescrição para o 

exercício da respectiva pretensão pelos 

verdadeiros legitimados. 

 

“Se de um lado não se pode considerar 

interrompida a prescrição quando a 

pretensão à que corresponde é deduzida 

por quem não é titular do interesse que 

se busca satisfazer, tampouco tem 

autorização legal para fazê-lo, de outro 

lado, se configura a inércia do 

verdadeiro legitimado”, afirmou. 

 

Em voto-vista, o ministro Luís Felipe 

Salomão concordou com a posição, 

acrescentando que “a pretensão exercida 

por aquele que não tem legitimidade 

para tanto, ou seja, que não é o titular do 

interesse que se busca satisfazer, não é 

apta a interromper o prazo para o 

exercício pelos verdadeiros 

legitimados”. 

 

Modulação 

 

Ao fixar a tese, a ministra Nancy 

Andrighi reconheceu que a 

jurisprudência do STJ não era uníssona 

sobre o tema. Há diversos precedentes 

indicando que a a liquidação 

anteriormente promovida pelo 

Ministério Público, ainda que ilegítima, 

interrompe a prescrição. 

 

Ou seja, essa posição criou na sociedade 

a confiança legítima quanto à ocorrência 

da interrupção da prescrição. Por isso, a 

mudança do entendimento deve ser 

modulada para valer a partir da 

publicação do acórdão pela Corte 

Especial. 

 

Com isso, no caso concreto, fica afasta a 

prescrição. A ação coletiva transitou em 

julgado em 2009. Em 2010, o MP-MS 

pediu a liquidação, mas foi considerado 

parte ilegítima para tanto, em decisão 

que transitou em julgado apenas em 

2015. 

 

Portanto, a beneficiária da ação coletiva 

que ajuizou a liquidação em 2016 teve 

afastada a prescrição. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.758.708 

  

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

19/tentativa-mp-liquidar-acao-coletiva-

nao-interrompe-prescricao  
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Plenário Tribunal de Contas 
da União aprova privatização 
da Eletrobras 
 
19 de maio de 2022, 8h24 
 
O plenário do Tribunal de Contas da 

União (TCU) aprovou nesta quarta-feira 

(18/5), por 7 votos a 1, o modelo de 

privatização da Eletrobras, estatal 

considerada a maior empresa energética 

da América Latina. Esta era a última 

etapa pendente para que o governo 

pudesse executar o processo de 

desestatização da companhia, o que 

pode ocorrer ainda em 2022.  

 

Votaram a favor os ministros Aroldo 

Cedraz (relator), Benjamin Zymler, 

Bruno Dantas, Augusto Nardes, Jorge 

Oliveira, Antonio Anastasia e Walton 

Alencar Rodrigues. O ministro Vital do 

Rêgo, que era o revisor do processo, 

votou contra. 

 

Aprovada pelo Congresso Nacional 

e sancionada pelo presidente da 

República em meados do ano passado, a 

privatização da Eletrobras aguardava 

uma análise do TCU para ser concluída. 

A Corte de contas já havia aprovado, em 

fevereiro deste ano, a modelagem 

financeira da desestatização e, agora, 

validou a forma como a empresa será 

repassada para controle acionário 

privado, nos moldes propostos pelo 

governo federal, por meio da venda de 

papéis. 

 

Divergências 

 

O julgamento foi suspenso no final de 

abril após pedido de vistas do ministro 

revisor, Vital do Rêgo. O relator do 

processo, ministro Aroldo Cedraz, já 

havia apresentado seu voto a favor do 

modelo de privatização na sessão 

anterior. Ao retomar o voto nesta quarta, 

Vital do Rêgo afirmou que a 

desestatização apresenta seis 

ilegalidades e defendeu que o processo 

não poderia prosseguir sem que fossem 

corrigidas.   

 

Antes do julgamento do mérito, Vital do 

Rêgo pediu que o tribunal suspendesse o 

processo até que a área técnica do 

tribunal concluísse a fiscalização sobre 

dívidas judiciais vinculadas à 

companhia, que poderiam impactar em 

seu valor de mercado. O pedido, no 

entanto, foi negado por 7 votos a 1.  

 

Já em seu voto divergente, Vital do Rêgo 

apontou as possíveis irregularidades no 

processo. Uma delas seria os dividendos 

acumulados e não pagos pela 

Eletronuclear à Eletrobras e, 

consequentemente, à União. Os valores 

atualizados chegam a R$ 2,7 bilhões. 

Sem esse pagamento, após ser 

privatizada, a Eletrobras manteria o 

controle da Eletronuclear, anulando a 

transferência do controle acionário da 

Eletronuclear para a Empresa Brasileira 

de Participações em Energia Nuclear e 

Binacional (ENBpar).  

 

Essa nova estatal foi criada em setembro 

do ano passado para controlar a 

Eletronuclear e a Itaipu Binacional, duas 
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companhias públicas que foram 

retiradas da privatização da Eletrobras. 

 

"Enquanto não for resolvida, senhores, a 

questão dos dividendos, a Eletrobras 

privada terá a maior participação 

orçamentária votante na Eletronuclear, 

desvirtuando a premissa imposta pela 

Lei 14.182, de que a Eletronuclear deve 

seguir controlada pelo poder público", 

argumentou o ministro. A Constituição 

Federal define que a energia nuclear é 

tema de segurança nacional e deve ter 

sua geração controlada pelo Estado. 

 

Vital do Rêgo também questionou a 

valoração da Itaipu Binacional. Pela lei 

da privatização, a nova estatal ENBPar 

deve pagar um valor à Eletrobras pela 

aquisição do controle acionário da Itaipu 

Binacional. Esse valor, de R$ 1,2 bilhão, 

foi considerado "irrisório" pelo 

ministro.   

 

Outro ponto questionado pelo ministro 

foram as avaliações independentes 

contratadas pelo governo, que teria 

errado em estimativas sobre ativos da 

Eletrobras. "Temos erros de R$ 40 

bilhões que precisam ser revisados antes 

de concluir essa privatização." 

 

Maioria 

 

Apesar das ponderações do revisor, 

todos os demais ministros presentes, 

com exceção da presidente do TCU, Ana 

Arraes — que só vota em caso de empate 

—, votaram por dar prosseguimento ao 

processo de privatização da Eletrobras. 

 

O ministro Augusto Nardes, em seu voto 

favorável, por exemplo, citou a 

expectativa de crescimento do mercado 

de energia elétrica, com a chegada dos 

veículos movidos a eletricidade, em 

substituição aos movidos a combustíveis 

fósseis. 

"O mundo está mudando de forma 

muito rápida, e se nós não nos 

adaptarmos, e continuarmos com uma 

empresa que não tem capacidade de se 

auto manter e necessite de subsídios do 

governo federal, certamente o Brasil não 

terá capacidade de crescimento", disse.  

 

Já o ministro Jorge Oliveira elogiou o 

processo de capitalização da empresa, 

que seria diferente de uma "privatização 

clássica". "A União deverá ter ainda uma 

parcela considerável do capital dessa 

empresa.Ela está indo para esse 

processo em uma condição de alta 

vantajosidade, a meu ver, que é a de ter 

dado lucro nos últimos quatro anos", 

observou. 

 

Ao proferir voto complementar, o 

ministro-relator, Aroldo Cedraz, 

classificou a sessão como "histórica" e 

disse que o TCU deu uma contribuição 

para a sociedade.  

 

"Não tenho qualquer dúvida de que as 

próximas gerações saberão reconhecer 

as contribuições do Tribunal de Contas 

da União que essa operação possa ser 

realizada de forma a proteger os 

interesses do Estado e, acima de tudo, os 

usuários, que somos nós, a sociedade 

brasileira, com essa perspectiva que 

temos hoje de viabilizar a modernização 

do setor elétrico nacional." 

 

Desestatização 

 

O processo de privatização prevê uma 

capitalização da companhia. Isso 

significa que, a princípio, o governo não 

irá vender a sua participação atual. 

Serão emitidas ações para entrada de 

novos investidores, diluindo assim o 

capital da empresa até que a fatia da 

União seja de, no máximo, 45%. Apenas 

se essa oferta primária não der o 

resultado esperado é que haverá nova 
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oferta incluindo a venda de ações da 

própria União. 

 

A modelagem também prevê a 

segregação de Itaipu Binacional e da 

Eletronuclear. As ações que a Eletrobras 

possui nessas empresas serão 

repassadas à Empresa Brasileira de 

Participações em Energia Nuclear e 

Binacional (ENBpar), nova estatal 

criada em setembro do ano passado. 

Dessa forma, a União manterá controle 

sobre elas. 

 

A Eletrobras registra lucros líquidos 

anuais desde 2018 – em 2022, a 

empresa anunciou lucro líquido de R$ 

2,7 bilhões no primeiro trimestre. 

 

Em março de 2021, o governo federal 

informou a inclusão da Eletrobras no 

Programa Nacional de Desestatização, 

alegando que a medida possibilitará à 

empresa melhorar sua capacidade de 

investimento e contribuir para o 

desenvolvimento do setor energético 

brasileiro. A Eletrobras detém um terço 

da capacidade geradora de energia 

elétrica instalada no país. A companhia 

também possui quase a metade do total 

de linhas de transmissão. 

 

Próximos passos 

 

Após a validação da desestatização da 

Eletrobras pelo TCU, o próximo passo é 

fazer o registro da operação na Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), autarquia 

federal responsável por fiscalizar o 

mercado de valores e na Securities and 

Exchange Commission (SEC), que seria 

o equivalente à CVM nos Estados 

Unidos. Isso ocorre porque a Eletrobras 

possui ações negociadas na bolsa de 

valores do país norte-americano.  

 

Em seguida, começa uma etapa de 

apresentações da Eletrobras para 

potenciais investidores, chamada road 

show e, por fim, o leilão da companhia é 

realizado na Bolsa de Valores brasileira 

(B3), ainda sem data prevista. Da 

Agência Brasil. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
19/tribunal-contas-uniao-aprova-
privatizacao-eletrobras  
 
Retorne ao índice 

  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-05/eletrobras-anuncia-lucro-de-r-27-bilhoes-no-primeiro-trimestre
https://www.conjur.com.br/2022-mai-19/tribunal-contas-uniao-aprova-privatizacao-eletrobras
https://www.conjur.com.br/2022-mai-19/tribunal-contas-uniao-aprova-privatizacao-eletrobras
https://www.conjur.com.br/2022-mai-19/tribunal-contas-uniao-aprova-privatizacao-eletrobras


26 

 

 

Supremo e TSE fazem 
parceria para combater 
desinformação sobre o 
Judiciário 
 
19 de maio de 2022, 10h14 
Por Karen Couto 
 
O Supremo Tribunal Federal e o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

anunciaram nesta quarta-feira (18/5) 

uma parceria para o combate à 

desinformação, especialmente no 

período eleitoral. Participaram do 

evento os presidentes do STF, ministro 

Luiz Fux, e do TSE, ministro Luiz Edson 

Fachin, assim como o ministro do 

Supremo Alexandre de Moraes, vice-

presidente da corte eleitoral. 

 

STF e TSE se unem a entidades da 

sociedade civil para combater as fake 

news Rosinei Coutinho/SCO/STF 

 

O Programa de Combate à 

Desinformação foi criado em 

2017 por Fux. O objetivo é formar 

parcerias para promover ações e 

projetos educativos para elucidar temas 

como as funções da corte, assim como 

combater a desinformação sobre o 

sistema judiciário. 

 

"O programa não é para blindar. Ele se 

propõe a ser um canal para ouvir e 

ajudar a esclarecer dúvidas que 

permaneçam. O que o programa quer 

impedir é a proliferação de falas muitas 

vezes inventadas de ministros que 

sequer se pronunciaram", declarou Fux. 

 

O programa atualmente conta com a 

parceria de 34 instituições, entre elas o 

TSE, universidades estaduais e federais, 

entidades de classe, associações da 

sociedade civil e startups. De acordo 

com o STF, não haverá custos adicionais 

à corte. 

 

O evento de anúncio também foi 

marcado pelo posicionamento do 

presidente quanto a críticas que o STF 

vem recebendo. Em diversos momentos, 

Fux ressaltou que "a corte só age quando 

é provocada" e que a judicialização da 

política é consequência dos próprios 

políticos, que constantemente buscam o 

Judiciário para resolver suas 

desavenças. 

 

O presidente também demonstrou 

preocupação com a desinformação 

generalizada em discursos que buscam 

descredibilizar o Judiciário e afetam a 

confiança da sociedade na Justiça, e 

clamou pelo apoio da sociedade. 

 

"A sociedade precisa estar unida em 

defesa do Supremo Tribunal Federal e as 

instituições que garantem os direitos 

individuais. Não será possível ao 

Supremo e a nenhuma outra instituição 

enfrentar o problema da desinformação 

sem o apoio da sociedade civil", disse 

Fux. 

 

O presidente afirmou também STF está 

em vigília permanente contra as milícias 

digitais. "Aqui no Brasil essas ações têm 

se voltado com mais ênfase contra o 

Supremo Tribunal Federal, que é o órgão 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-19/supremo-tse-fazem-parceria-combater-desinformacao2#author
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de cúpula da Justiça brasileira, e contra 

o Tribunal Superior Eleitoral, 

responsável pela organização das 

eleições no Brasil. Mas em várias partes 

do mundo grupos também atuam por 

diversos meios com a participação de 

milícias digitais e uso de robôs contra o 

Judiciário e a imprensa. Por isso, aqui 

no Supremo Tribunal Federal estamos 

em vigília permanente contra esse 

movimento", ressaltou ele. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
19/supremo-tse-fazem-parceria-
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Senado aumenta pena de 
injúria racial em eventos 
esportivos e no humor 
 
O texto eleva a pena para 2 a 5 anos de 
reclusão nas situações que especifica. 
Atualmente, o Código Penal estipula a 
pena de 1 a 3 anos de reclusão para a 
injúria com elementos referentes a raça, 
cor, etnia, religião e origem. 
 
quinta-feira, 19 de maio de 2022 
 
O crime de injúria racial terá penas 

aumentadas quando for praticado em 

eventos esportivos ou culturais e para 

finalidade humorística. O plenário do 

Senado aprovou, nesta quarta-feira, 18, 

projeto de lei com esse objetivo 

(PL 4.566/21), que volta para a Câmara 

dos Deputados. 

 

O texto eleva a pena para 2 a 5 anos de 

reclusão nas situações que especifica. 

Atualmente, o Código Penal estipula a 

pena de 1 a 3 anos de reclusão para a 

injúria com elementos referentes a raça, 

cor, etnia, religião e origem. 

 

Originalmente, o projeto tratava da 

injúria racial em locais públicos ou 

privados de uso coletivo. O relator no 

Senado, Paulo Paim, acrescentou 

dispositivos deixando explícitos alguns 

casos de aplicação da nova regra. As 

mudanças feitas pelos senadores 

precisam agora ser confirmadas pelos 

deputados. 

 

A nova pena valerá para os casos de 

injúria no contexto de atividades 

esportivas, religiosas, artísticas ou 

culturais. Além da detenção, o 

condenado será proibido de frequentar 

os locais destinados a eventos 

esportivos e culturais por três anos. 

 

 
Senado aumenta pena de injúria racial 

em eventos esportivos e no 

humor.(Imagem: Jefferson 

Rudy/Agência Senado) 

 

Poderá haver acréscimo adicional de 

um terço à metade da pena quando a 

injúria tiver objetivo de "descontração, 

diversão ou recreação", ou então 

quando for praticada por funcionário 

público no exercício da função. 

 

O projeto também prevê aplicação da 

pena para injúria para quem agir com 

violência contra manifestações e 

práticas religiosas. Na versão de Paulo 

Paim, essa medida se dirigia 

unicamente às religiões de matriz 

africana. A pedido do senador Carlos 

Viana, ele alterou o texto para que 

fossem cobertas todas as religiões. 

 

O projeto ainda orienta os juízes a 

considerar como discriminatórias as 

atitudes que causarem 

"constrangimento, humilhação, 

vergonha, medo ou exposição indevida" 

à vítima, e que não seriam dispensadas 

a outros grupos em razão da cor, etnia, 

religião ou procedência. 
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Revertida justa causa de 
mulher que comprou remédio 
com receita falsa 
 
TRT-1 considerou que a trabalhadora 
não tinha conhecimento de que a 
farmacêutica da empresa teria fraudado 
a receita para lhe fornecer o 
medicamento. 
 
quinta-feira, 19 de maio de 2022 
 
A 7ª turma do TRT da 1ª região reverteu 

a dispensa por justa causa para 

dispensa imotivada de funcionária de 

farmácia que comprou remédio com 

receita falsa, fornecida por uma 

farmacêutica colega de trabalho. 

Colegiado considerou que a 

trabalhadora não tinha conhecimento 

de que a farmacêutica em questão teria 

fraudado a receita para lhe fornecer o 

medicamento. 

 

A autora pleiteou a reversão da 

dispensa com justa para rescisão 

imotivada do contrato de trabalho, ao 

argumento de que não tinha 

conhecimento de que a farmacêutica da 

empresa teria fraudado receita médica 

para lhe fornecer medicamento. 

 

Ela negou que tenha agido de má-fé ou 

de maneira desonesta, mas alegou que 

foi levada a erro e que foi vítima da 

conduta perpetrada pela farmacêutica 

que lhe repassou receita médica, 

fazendo-a crer que se tratava de 

documento legítimo. 

 

Em 1º grau o pedido autoral foi negado. 

Desta decisão houve recurso ao TRT-1. 

 
Revertida justa causa de mulher que 

comprou remédio com receita 

falsa.(Imagem: Freepik) 

 

Ao analisar o caso, a desembargadora 

relatora Carina Rodrigues Bicalho 

considerou que é incontroverso que a 

autora se valeu de receituário para 

realizar compra de remédio na 

reclamada, sem realizar previamente 

uma consulta médica e por intermédio 

da farmacêutica. 

 

No entanto, destacou que 

farmacêuticos com título de especialista 

em homeopatia ou antroposofia podem 

prescrever medicamentos cuja 

dispensação exija prescrição médica, 

portanto, não poderia a autora 

pressupor que a farmacêutica não 

estava autorizada à prescrição de 

medicamento. 

 

"Assim, ainda que a conduta da autora 

não tenha sido a ideal, ao realizar 

compra de remédio com receita sem 

previamente passar por uma consulta 

médica, a de se ter em conta a 

realidade social e a oferta de serviço de 

saúde à população brasileira que, por 

vezes, com dores e urgências, não 

consegue atendimento. E tampouco se 

pode exigir da trabalhadora o rigor 

técnico de saber da qualificação da 

farmacêutica para estar autorizada, 

ou não, à prescrição de medicamentos. 

E, destaco, tal fato não se enquadra 

como improbidade para fins de 

reconhecer válida a dispensa por justa 

causa, mormente porque não restou 

demonstrada que a autora tenha 

https://www.migalhas.com.br/
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participado ou tivesse conhecimento 

da conduta praticada pela 

farmacêutica." 

 

Assim sendo, a turma converteu a 

dispensa para sem justa causa. 

 

Atuaram no caso os advogados João 

Bosco Won Held Gonçalves de 

Freitas Filho e Juliana de Lacerda 

Antunes, do escritório João Bosco 

Filho Advogados. 

 

 Processo: 0101117-

34.2019.5.01.0222 
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STJ: Calendário de tribunal 
não é válido para comprovar 
feriado 
 
Para a 4ª turma, o feriado de Corpus 
Christi tem natureza local, por isso, sua 
existência deve ser comprovada no 
momento da interposição do recurso, a 
partir de documento idôneo. 
 
quinta-feira, 19 de maio de 2022 
 
A 4ª turma do STJ entendeu que, para 

comprovar a ausência de expediente 

forense no dia de Corpus Christi - o que 

deve ser feito pela parte no momento da 

interposição do recurso -, não basta 

apresentar o calendário disponibilizado 

no site do tribunal local. 

 

No caso analisado pelo colegiado, 

contestou-se decisão monocrática da 

presidência do STJ que 

considerou intempestivo um agravo co

ntra acórdão proferido pelo tribunal 

local. 

 

Segundo os autos, a parte autora da 

demanda foi intimada do acórdão no 

dia 28 de maio de 2020, e o recurso 

para o STJ foi interposto apenas em 22 

de junho de 2020, quando já superado, 

em dois dias úteis, o prazo de 15 dias 

úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, 

parágrafo 5º, do Código de Processo 

Civil de 2015 (CPC/2015). 

 

Ao STJ, o recorrente alegou que 

o recurso especial seria tempestivo, 

pois não deveriam ser incluídos na 

contagem do prazo recursal os dias 11 e 

12 de junho, correspondentes ao feriado 

de Corpus Christi e sua emenda. 

 
Calendário no site de tribunal não é 

válido para comprovar 

feriado. (Imagem: Freepik) 

 

Ato normative 

 

Relator do caso na 4ª turma, o ministro 

Marco Buzzi lembrou que, conforme a 

jurisprudência do STJ, o feriado de 

Corpus Christi tem natureza local; por 

isso, sua existência deve ser 

comprovada no momento da 

interposição do recurso, a partir de 

documento idôneo. 

 

Ele reconheceu que a parte comprovou 

a inexistência de expediente forense no 

dia 12 de junho, mediante a 

apresentação do correspondente 

decreto judiciário. Entretanto, quanto 

ao dia 11, feriado de Corpus Christi, não 

houve comprovação da falta de 

expediente, visto que foi apresentado 

apenas o calendário disponibilizado no 

site do tribunal, no qual consta, 

inclusive, a informação de que as datas 

dos feriados estão sujeitas a alterações.  

 

"A jurisprudência desta corte orienta-se 

no sentido de que calendários como o 

ora tratado não permitem a aferição 

adequada da tempestividade recursal, 

sendo necessária, para tanto, a juntada 

de cópia do ato normativo que 

determina a inexistência de expediente 

forense em razão da existência de 

feriado local." 

 

Seguido por unanimidade pela turma 

julgadora, o ministro concluiu que o 

termo final para a interposição do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art219
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recurso ocorreu em 19 de junho, e não 

em 22 de junho. 

 

 Processo: AREsp 1.779.552 
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Carf: confraternização de 
empresa não é dedutível do 
IRPJ e CSLL 
 
Entendimento é o de que despesas não 
seriam necessárias à atividade da 
empresa, conforme o artigo 299 do 
RIR/99 
 
MARIANA RIBAS 
BRASÍLIA 
19/05/2022 07:00Atualizado em 
19/05/2022 às 11:21 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Por cinco votos a três, 1ª Turma da 

Câmara Superior do Carf entendeu, no 

âmbito do processo 

10882.723478/2015-71, que as despesas 

com confraternização para 

funcionários não são 

dedutíveis do IRPJ e da CSLL, uma vez 

que não seriam necessárias à atividade 

da empresa, conforme o artigo 

299 do Regulamento do Imposto de 

Renda (RIR/99). 

 

O dispositivo estabelece que “são 

operacionais as 

despesas não computadas nos custos, 

necessárias à atividade da empresa e à 

manutenção da respectiva fonte 

produtora”. 

O contribuinte, uma empresa que 

comercializa produtos de higiene 

pessoal, registrou como despesas 

operacionais os gastos com a realização 

de festas juninas e de final de ano para 

os seus funcionários e os deduziu da 

base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para 

a fiscalização, os gastos 

com confraternização não são 

necessários e, portanto, são 

indedutíveis. 

 

A posição vencedora foi da conselheira 

Edeli Bessa, que abriu divergência. A 

julgadora entendeu que a realização de 

festas 

pela empresa não é imprescindível para 

a manutenção da sua fonte produtora, e, 

portanto, os gastos com esses 

eventos não são dedutíveis. Outros 

quatro conselheiros a acompanharam. 

 

“Não consigo ver isso como indedutível. 

Sempre defendi que esses eventos 

corporativos que são abertos para todos 

têm natureza operacional”, disse o 

relator, conselheiro Luis Henrique 

Marotti Toselli. Para ele, 

a confraternização não é mera 

liberalidade e figura como elemento 

essencial para as relações de trabalho 

entre os funcionários. A conselheira 

Lívia de Carli Germano e o conselheiro 

Alexandre Evaristo Pinto o 

acompanharam. 

 

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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Como mitigar os efeitos da 
inflação no bolso dos 
contribuintes? 
 
Correção dos rendimentos pela inflação 
os leva à faixa superior da tabela 
progressiva do IR 
 
PHELIPPE TOLEDO PIRES DE 
OLIVEIRA 
19/05/2022 05:09Atualizado em 
19/05/2022 às 08:24 
 

Imposto de renda 2022. 

 

A inflação é uma velha conhecida dos 

brasileiros, afinal é um problema que 

assola o país há décadas. E, apesar de ter 

arrefecido nos anos que sucederam o 

Plano Real, voltou a ganhar mais 

relevância recentemente. Segundo 

o IPCA, o acumulado da inflação nos 

últimos três anos foi de mais de 20%. 

Basta ir ao supermercado ou ao posto de 

gasolina para perceber. 

 

Mas o que alguns talvez ainda não 

tenham se dado conta é que a inflação 

implica também o aumento “invisível” 

dos tributos. No que diz respeito à 

tributação sobre a renda, por exemplo, 

isso pode ocorrer pela simples ausência 

da correção das faixas da tabela 

progressiva do imposto de renda. Esse 

fenômeno é conhecido nos Estados 

Unidos como bracket creep. Explico: 

 

A correção pela inflação dos 

rendimentos sujeitos à tabela 

progressiva, desacompanhada da 

respectiva atualização de suas faixas, faz 

com que esses rendimentos sejam 

“empurrados” para a faixa superior, 

sujeita à alíquota mais elevada. Isso não 

obstante não tenha havido aumento do 

poder aquisitivo do contribuinte para 

justificar uma maior tributação. 

 

O impacto da inflação na tabela 

progressiva do IR é um problema 

conhecido. Diversos foram os 

questionamentos no Judiciário a 

respeito, inclusive por meio de ação 

direta de inconstitucionalidade[i]. 

O Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou em diversas ocasiões no 

sentido de não caber ao Judiciário a 

correção da tabela ante a ausência de 

previsão legal[ii]. 

 

De fato, a forma mais adequada de 

abordar o problema seria por intermédio 

de medida legislativa. Uma alternativa é 

aprovar todo o ano uma lei que 

contemplasse a correção da tabela 

progressiva levando em conta a inflação 

do período. Mas isso nem sempre é fácil 

e, não raras vezes, falta vontade política 

para tanto. Enquanto isso, o “imposto 

invisível” aumenta. 

 

Os Estados Unidos possuem um 

mecanismo que ajuda a amenizar a 

situação: a correção automática das 

faixas da tabela progressiva com base na 

inflação. Isso não significa que o sistema 

norte-americano elimine por completo o 

problema. É que lá, além do imposto de 

renda federal, existe também o estadual, 

e nem todos os estados adotam essa 

prática[iii]. 
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Mas que fique claro: os efeitos negativos 

da inflação no que tange ao imposto de 

renda das pessoas físicas não se 

restringem à correção da tabela 

progressiva. Vários outros existem. Por 

exemplo, a não atualização dos limites 

de dedução com dependente e educação 

ou mesmo do desconto simplificado 

implica também um aumento invisível 

do imposto. 

 

Por aqui, a problemática, vira e mexe, 

ganha contornos políticos. Durante a 

campanha eleitoral, o presidente Jair 

Bolsonaro prometeu praticamente 

triplicar a faixa de isenção, hoje em 

torno de R$ 1,9 mil, para cinco salários 

mínimos, equivalente a pouco mais de 

R$ 6 mil mensais em valores de hoje. 

Mas a promessa, que era boa demais 

para ser verdade, não saiu do papel. 

 

No atual governo, houve propostas mais 

realistas para corrigir a tabela 

progressiva. O PL nº 2.337/21, por 

exemplo, propunha, entre outras 

medidas, aumentar a faixa de isenção 

para R$ 2,5 mil. Um aumento mais 

moderado era previsto para as demais 

faixas da tabela. A proposta, aprovada 

na Câmara dos Deputados, permanece 

esquecida no Senado Federal. 

 

Recentemente, noticiou-se que o 

governo estaria elaborando os últimos 

cálculos para corrigir a tabela do 

imposto de renda[iv]. A medida viria em 

boa hora, visto que a última correção foi 

em 2015. De lá para cá, a inflação foi de 

quase 50%. Mas, se porventura se 

concretizar, dificilmente irá abarcar a 

inflação do período, muito menos cobrir 

a defasagem do período anterior. 

 

A correção da tabela progressiva 

certamente encontra algumas 

limitações, sobretudo orçamentárias, 

pois que implica perda de arrecadação. 

Mas, ao menos, não são necessárias as 

medidas previstas no art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, com o 

propósito de compensar eventual 

renúncia de receita, uma vez que não se 

trata de incentivo ou benefício fiscal. 

 

Importante que se diga que a correção 

da tabela pode vir a acarretar efeitos 

indesejados no cenário econômico atual. 

Isso porque, como diz o ditado popular, 

“dinheiro na mão é vendaval”. Se o 

dinheiro economizado pelo contribuinte 

em razão da atualização da tabela for 

utilizado para o consumo, haverá um 

aumento da demanda e, por 

consequência, da inflação. 

 

O receio de aumento da inflação é 

agravado em se tratando de correção da 

tabela de forma automática, na medida 

em que essa espécie de indexação pode 

alimentar ainda inflação futura. Mas, 

diante das inúmeras tentativas 

fracassadas de atualização da tabela 

progressiva, se nada for feito, a cada ano 

que passa, a inflação irá correr cada vez 

mais o bolso dos contribuintes. 

 

Nesse contexto, é de se perguntar se 

seria despropositado pensar na 

atualização anual automática das faixas 

da tabela progressiva (e por que não 

também dos limites de dedução?). O 

Supremo Tribunal Federal já sinalizou o 

caminho. A experiência norte-

americana sugere uma solução. Resta 

saber se existe vontade política para 

aprovar uma lei nesse sentido. 

 
[i] STF, ADI n. 5096/DF, Rel. Min. Luís 

Roberto Barroso, j. 19.02.2019. 

 
[ii] STF, RE n. 388.312/MG, Rel. para 

acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 

01.08.2011; RE n. 420.662/DF AgR, Rel. 

Min. Ayres Britto, j. 06.09.2011; RE n. 
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470.860/DF AgR, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski j. 15.05.2012. 

 
[iii] Sobre quais estados norte-

americanos possuem ou não o 

mecanismo de ajuste automático da 

tabela progressiva, conferir Dona Borak 

‘Bracket Creep’ Squeezes Some 

Taxpayers amid High Inflation‘ 

Bloomberg Tax ‘Daily Report’ (11 de 

março de 2022). Disponível 

em: ‘Bracket Creep’ Squeezes Some 

Taxpayers Amid High Inflation 

(bloombergtax.com). 

 
[iv] Adriana Fernandes, O Estado de S. 

Paulo, ‘Governo vai atualizar tabela do 

IR, mas desiste de corte maior em 

imposto para a indústria’ (08 de abril de 

2022). Disponível em: Governo vai 

atualizar tabela do IR, mas desiste 

de corte maior em imposto para 

indústria – Economia – Estadão 

(estadao.com.br). 
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Um tema que, atualmente, chama a 

atenção em relação ao ICMS é a questão 

da não incidência nas transferências 

entre estabelecimentos pertencentes à 

mesma pessoa jurídica. 

 

Como amplamente noticiado na 

imprensa, o Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento da Ação Direta 

de Constitucionalidade (ADC) nº 49 

decidiu, em 2021, entendeu que o 

deslocamento de mercadorias entre 

estabelecimentos do mesmo titular não 

configura fato gerador de incidência do 

ICMS, uma vez que a hipótese de 

incidência do tributo é a operação 

jurídica que acarreta uma mudança de 

titularidade da mercadoria. Dessa 

forma, a mera transferência entre 

estabelecimentos da mesma pessoa 

jurídica não estaria sujeita ao ICMS, 

uma vez que não ocorreria uma efetiva 

mudança de titularidade jurídica da 

mercadoria, objeto da operação, mas um 

mero deslocamento físico. 

 

Entretanto, o ministro Edson 

Fachin não tratou da questão relativa 

aos efeitos que isso pode gerar em 

relação ao crédito de ICMS. Esse efeito é 

importante porque, nos termos do art. 

155, § 2º, II, alínea b, da Constituição 

Federal, a saída de mercadoria não 

sujeita ao ICMS (como é o caso ora em 

análise), acarretaria a anulação do 

crédito relativo às operações anteriores. 

 

Sendo assim, caso venha a ser aplicada a 

decisão da ADC 49, sem a consideração 

dos efeitos que isso pode gerar para os 

créditos de ICMS, deverá haver o 

estorno de todo o crédito relativo às 

operações anteriores, caso o 

estabelecimento venha a promover uma 

transferência para outro pertencente à 

mesma pessoa jurídica. 

 

Por conta disso, uma das questões que 

estão sendo discutidas nos embargos de 

declaração, que foram opostos contra 

essa decisão, além da modulação dos 

seus efeitos, é exatamente o efeito que a 

não incidência do ICMS nas 

transferências pode gerar para os 

créditos de ICMS. 

 

Acontece que, ao contrário do que 

ocorreu com o julgamento do mérito 

da ADC 49, no qual bastou uma mera 

sessão (semanal) de julgamento virtual 

para a sua finalização, a análise dos seus 

embargos de declaração está sendo 

objeto de idas e vindas no plenário 

virtual por conta de inúmeros pedidos 

de vista, sendo o último deles feito pelo 

ministro Nunes Marques, em 2 de maio 

de 2022. 
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Até o momento, o que se observa é uma 

incerteza a respeito do entendimento 

que será seguido pelo Supremo Tribunal 

Federal em relação ao tratamento dos 

créditos, como destacado no excelente 

texto de Bárbara Mengardo, 

publicado recentemente neste portal[1]. 

 

Nesse contexto, trazemos à discussão, 

ainda que de maneira breve, a 

importância da transferência do crédito 

acumulado de ICMS do remetente para 

o destinatário, nos casos em que não 

ocorre a incidência do imposto, por se 

tratar de saída entre estabelecimentos 

do mesmo titular. 

 

Esse ponto foi muito observado pelo 

ministro Luís Roberto Barroso, em 

seu voto no julgamento dos embargos de 

declaração na ADC 49. Em suas 

palavras: 

 

“16. (…) Para o respeito à não 

cumulatividade do ICMS, portanto, é 

imperioso que se faculte aos sujeitos 

passivos a transferência de créditos 

entre os estabelecimentos de mesmo 

titular, de maneira a manter a não 

cumulatividade ao longo da cadeia 

econômica do bem. 

 

17. Observe-se que há uma situação 

bastante peculiar no caso em questão. 

Não restam dúvidas sobre a 

inconstitucionalidade da incidência do 

ICMS sobre as transferências de 

mercadorias entre estabelecimentos de 

mesmo titular. Ao mesmo tempo, essa 

declaração de inconstitucionalidade em 

si gera um vácuo normativo, já que 

inexistem normas que disponham sobre 

a transferência de créditos entre tais 

estabelecimentos, tal como ocorria na 

sistemática anterior. Esse fato gera 

uma nova inconstitucionalidade, em 

decorrência da violação à não 

cumulatividade do ICMS. Em outras 

palavras, a declaração de 

inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3º, 

II; 12, I, no trecho “ainda que para 

outro estabelecimento do mesmo 

titular”; e 13, § 4º, todos da Lei 

Complementar nº 87, de 13 de setembro 

de 1996, não restaura o estado de 

constitucionalidade. Não por outra 

razão muitos contribuintes requerem 

nesta ação, inclusive, a possibilidade de 

continuar recolhendo o ICMS sobre tais 

operações, de modo a transferirem os 

créditos respectivos.” 

 

Como destacou o ministro, a 

impossibilidade de transferência do 

crédito do remetente para o destinatário 

da mercadoria, gera uma nova 

inconstitucionalidade, em virtude da 

violação à não cumulatividade do ICMS. 

 

Essa questão não é nova em nosso 

ordenamento jurídico, pois, como já 

ensinava o mestre Alcides Jorge Costa, 

em seu clássico “ICM na Constituição e 

na Lei Complementar”[2], uma isenção 

no meio do ciclo a que está sujeito o 

produto, caso não seja transportado o 

crédito para o destinatário da 

mercadoria, gera o chamado “efeito de 

recuperação”, gerando, na verdade, o 

aumento da carga tributária incidente 

sobre a cadeia de comercialização da 

mercadoria, uma vez que o próximo ente 

da cadeia, que irá promover uma saída 

tributada, não terá direito a abater o 

imposto incidente nas operações 

anteriores à isenção. Entendemos que o 

mesmo efeito pode ser aplicado no caso 

de não incidência do ICMS nas 

transferências entre estabelecimentos 

do mesmo titular. 

 

Por conta disso, como lembra André 

Mendes Moreira[3], o Supremo Tribunal 

Federal, na década de 1970 e no início da 

década de 1980, entendia que, nas 
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saídas isentas do ICM (antigo ICMS), o 

contribuinte da mercadoria tinha direito 

a um “crédito presumido”, de maneira a 

permitir o abatimento dos créditos como 

se o tributo houvesse incidido na etapa 

anterior. Isso porque a negativa de 

creditamento feriria a não 

cumulatividade tributária e, ademais, 

tornaria ineficaz a própria isenção 

concedida, pois o adquirente acabaria 

pagando o imposto sobre o produto 

isento. Moreira cita algumas decisões 

nesse sentido, tais como o RE 78.589/SP 

(DJ 04/11/1974) e o RE 94.177/SP (DJ 

28/05/1981). 

 

Entretanto, essa regra foi alterada com a 

publicação da Emenda Constitucional 

23/83, conhecida como Emenda 

Passos Porto, que contrariou a 

jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, destacada acima, passando a 

impedir que o destinatário da 

mercadoria isenta se creditasse das 

operações anteriores[4], regra essa que 

foi mantida na Constituição Federal de 

1988, com o já mencionado art. 155, § 2º, 

II. 

 

Diante do contexto do reconhecimento 

da não incidência do ICMS nas 

transferências entre estabelecimentos 

do mesmo titular, essa discussão a 

respeito do “efeito de recuperação” e seu 

consequente efeito na não 

cumulatividade do ICMS volta ao centro 

das atenções, em especial por conta de 

sua afronta à neutralidade que será 

claramente afetada, caso não seja 

possível a transferência de créditos para 

o destinatário da mercadoria 

transferida, como foi destacado pelo 

ministro Luís Roberto Barroso. 

 

Dessa forma, entendemos ser 

importante que, quando voltar à pauta o 

julgamento dos embargos de declaração 

na ADC 49, os ministros consigam 

chegar a uma conclusão definitiva a 

respeito dessa questão relativa à 

transferência dos créditos para o 

destinatário, sob pena de violação à não 

cumulatividade do ICMS. 

 
[1] https://www.jota.info/opiniao-

e-analise/colunas/coluna-

barbara-mengardo/a-necessaria-

suspensao-do-julgamento-da-adc-

49-03052022, acessado em 

06/05/2022. 

 
[2] COSTA, Alcides Jorge. ICM na 

Constituição e na lei complementar. São 

Paulo: Editora Resenha Tributária, 

1978, p. 27. 

 
[3] MOREIRA, André Mendes. A não-

cumulatividade dos tributos. 2 ed. São 

Paulo: Noeses, 2012, pp. 144-145. 

 
[4] MOREIRA, André Mendes. A não-

cumulatividade dos tributos. 2 ed. São 

Paulo: Noeses, 2012, pp. 147-149. 
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Brasil 

Puxada por serviços, 
economia cresceu 1,5% no 1º 
tri, aponta Monitor do PIB 
 
Sustentabilidade do ritmo de alta na 
economia nos próximos meses 
dependerá do “fôlego” do setor, afirma 
economista da FGV 
 
Por Alessandra Saraiva — Do Rio 
18/05/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Claudio Considera, da FGV: inflação está 

“comendo” a renda familiar — Foto: Leo 

Pinheiro/Valor 

 

Impulsionada por boa performance da 

atividade de serviços, a economia 

brasileira teria crescido 1,5% no 

primeiro trimestre, ante quarto 

trimestre de 2021, de acordo com leitura 

do Monitor do PIB, indicador da 

Fundação Getulio Vargas (FGV). 

 

A alta é a maior desde o quarto trimestre 

de 2020 (3,2%) na comparação com os 

três meses imediatamente anteriores. O 

setor de serviços subiu 0,8% ante os 

últimos três meses do ano passado, 

melhor taxa nessa comparação desde 

terceiro trimestre de 2021 (1,3%). 

 

Mas, para Claudio Considera, 

economista da FGV responsável pelo 

indicador, os bons resultados do 

levantamento devem ser vistos com 

cautela. A economia de serviços opera 

um momento de forte retomada, após 

sofrer sucessivos prejuízos nos últimos 

dois anos de pandemia, notou ele. 

 

Assim, no entendimento do técnico, a 

sustentabilidade do ritmo de alta na 

economia nos próximos meses 

dependerá do “fôlego” da atual 

retomada de serviços. “O desempenho 

do PIB continua dependente de serviços, 

que representam em torno de 73% da 

economia”, resumiu. 

 

Ao comentar sobre o ritmo da economia 

ao término do primeiro trimestre, 

Considera notou que em março, de certa 

forma, ocorreu o começo do “fim do 

distanciamento social”. Desde março de 

2020, quando a pandemia começou, 

Estados e municípios lançaram 

restrições de atividades e de circulação 

social, para prevenir contágio por covid-

19. Isso gero duro impacto em serviços 

como viagens, hotéis e restaurantes 

naquele ano e em 2021. 

 

Segundo ele, março sinalizou que a 

necessidade de distanciamento social, 

mesmo com a pandemia ainda em vigor, 

já não inibe consumo de serviços. Isso é 

perceptível na evolução mensal do 

Monitor do PIB. No indicador, a 

economia teria crescido 1,8% em março 

ante fevereiro, com serviços avançando 

1%, nessa comparação. 

 

Outro aspecto lembrado pelo técnico é 

que ocorreram notícias de rendas extras 

ao para o consumidor. Além do Auxílio 

Brasil (ajuda emergencial do governo) a 



2 

 

União também autorizou saque de FGTS 

e antecipação de 13º salário a 

aposentados. “Isso conferiu também 

renda extra [para consumir serviços]”, 

afirmou. 

 

No entanto, para os próximos meses, 

outros fatores devem ser levados em 

consideração para mensurar tanto 

continuidade de alta de demanda por 

serviços, como do PIB como um todo, 

afirmou Considera. Uma delas é a 

continuidade do avanço da inflação, que 

não dá sinais de arrefecimento para o 

futuro. “Temos hoje uma inflação que 

está ‘comendo’ a renda familiar. Sim, o 

consumo das famílias está crescendo 

[até março no Monitor do PIB] mas até 

quando pode aguentar isso?” 

questionou. No indicador da FGV, o 

consumo das famílias apresenta altas, 

idênticas, de 1,5% em março ante 

fevereiro; e no primeiro trimestre de 

2022 ante quarto trimestre de 2021. 

 

Ao mesmo tempo, outros componentes 

do PIB importantes para manter 

economia em alta apresentam saldo 

negativo até março. O consumo do 

governo, importante motor de 

aquecimento da atividade - como 

lançamento obras -, caiu 0,8% no 

primeiro trimestre ante quarto trimestre 

de 2021. 

 

Assim, o economista comentou que o 

desempenho acima do esperado na 

atividade do primeiro trimestre pode 

contribuir para novas revisões para 

cima, no resultado total da variação do 

PIB em 2022 ante 2021, mas não há 

garantias de um crescimento econômico 

sustentável em horizonte de longo 

prazo. Isso porque, frisou ele, em algum 

momento o ritmo em alta da atual 

retomada de serviços se esgotará e, 

quando isso ocorrer, terá influência no 

resultado do PIB como um todo, dado o 

peso do setor na economia, explicou ele. 

  
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/18/puxada-por-servicos-
economia-cresceu-15-no-1o-tri-aponta-
monitor-do-pib.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Campos Neto critica criação 
de imposto sobre emissão de 
carbono 
 
Presidente do BC afirmou que o preço 
de mercado é sempre "o melhor 
alocador de recursos na economia" 
 
Por Larissa Garcia, Valor — Brasília 
18/05/2022 11h11  Atualizado há 13 
minutos 

 
O presidente do Banco 

Central (BC), Roberto Campos 

Neto, criticou hoje a possível criação de 

um "imposto de carbono" e afirmou 

que o preço de mercado é sempre "o 

melhor alocador de recursos na 

economia". 

 

"Escuto muito falar no imposto de 

carbono, em alguns casos parece 

justificável, mas nós acreditamos 

que o preço de mercado é sempre 

o melhor alocador de recursos na 

economia", disse no congresso 

Mercado Global de Carbono, no 

Rio de Janeiro. 

 

Campos ressaltou que muitas medidas 

têm o objetivo de atingir segurança 

energética e alimentar e "vários 

governos estão fazendo medidas 

isoladas, com pouca coordenação e 

pouca lógica de mercado". 

 

"Acho que ao mesmo tempo precisamos 

produzir segurança alimentar e 

energética com menos carbono. A saída 

é organização com mercado, com preço 

e alocação de recursos eficiente", disse. 

 

"Queremos fazer um grupo para pensar 

quais serão as regras que vamos 

desenhar para que o mercado de 

carbono se desenvolva", complementou. 

O presidente do BC destacou que a 

transição para a economia verde não é 

mais só um tema de energia, mas de 

fluxos de investimento no mundo. 

 

 
O presidente do Banco Central, Roberto 

Campos Neto — Foto: Marcello Casal 

Jr/Agência Brasil 

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

ia/2022/05/18/campos-neto-critica-

criacao-de-imposto-sobre-emissao-de-

carbono.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Rêgo, do TCU, vê falhas em 
balanços da Eletrobras 
 
Ministro do TCU vai sugerir 
interrupção do processo 
 
Por Murillo Camarotto — De Brasília 
18/05/2022 05h00  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Vital do Rêgo, ministro do TCU, aponta 

como uma das principais pendências 

encontradas uma dívida de R$ 2,7 

bilhões que a Eletronuclear tem com a 

Eletrobras — Foto: Divulgação 

 

Autor do pedido de vista que paralisou o 

julgamento da privatização da 

Eletrobras, o ministro Vital do Rêgo, do 

Tribunal de Contas da União (TCU), vai 

propor hoje aos colegas que a análise do 

caso seja paralisada até que supostas 

irregularidades nas demonstrações 

contábeis da companhia sejam 

corrigidas. 

 

Uma das principais pendências tem 

relação com uma dívida de R$ 2,7 

bilhões que a Eletronuclear tem com a 

Eletrobras. O passivo, originado pela 

retenção de dividendos, não estaria 

contabilizado corretamente nos 

balanços da Eletrobras. Procurada, a 

empresa informou, via assessoria, que 

não iria comentar. 

 

Outro problema identificado pelo 

ministro está ligado a 

contingenciamentos feitos pela 

Eletrobras para eventuais decisões 

desfavoráveis na Justiça. De acordo com 

Vital - que pediu uma auditoria nos 

contingenciamentos - a forma pela qual 

a operação foi desenhada pode 

representar prejuízos à União. 

 

Somente no terceiro trimestre do ano 

passado, a companhia elevou em R$ 9 

bilhões o valor das provisões, que 

chegaram a R$ 26 bilhões. Se a 

Eletrobras vencer as ações na Justiça, os 

recursos voltam para o balanço como 

lucro e depois são repassados 

parcialmente como dividendos. 

 

Nesse caso, sustenta o ministro, a União 

poderia sair perdendo já que sua fatia na 

Eletrobras - e, consequentemente, nos 

dividendos - ficará menor após a 

privatização. A expectativa do governo é 

de que a participação da União passe de 

72% para 45%. 

 

Em caso de derrota da Eletrobras nos 

tribunais, também haveria perda para o 

Estado. Isso porque a empresa entrou na 

Justiça para pedir que a União fosse 

considerada “solidária” no passivo, que 

surgiu de empréstimos compulsórios 

feitos ao longo dos anos por meio das 

contas de luz. 

 

Se o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

entender que a União é solidária, metade 

dos R$ 26 bilhões das provisões seriam 

transferidos como passivo ao Tesouro. 

 

Apesar dos apontamentos de Vital, a 

tendência é de que a maioria do plenário 

aprove o parecer do relator, Aroldo 

Cedraz, e libere a privatização. Nesse 
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cenário, o governo espera realizar em 

julho a operação de aumento de capital 

que vai transferir o controle da estatal ao 

setor privado. 

 

Analisado em duas etapas, o processo de 

privatização foi aprovado em ambas pela 

área técnica do TCU e conta com o apoio 

da maioria dos ministros. Esta semana, 

o novo ministro de Minas e Energia, 

Adolfo Sachsida, fez um périplo no 

tribunal para garantir apoio ao projeto. 

 

Em caso de aprovação, ainda está 

prevista uma assembleia geral dos 

acionistas da empresa e, em seguida, a 

publicação do formulário 20-F, que 

contém informações sobre a operação 

para a SEC e investidores estrangeiros. 

 

O cronograma prevê ainda a publicação 

do prospecto da oferta de ações, a coleta 

de intenções de investimento 

(bookbuilding) e, por fim, a liquidação 

da operação. 

 

Mesmo com os alertas feitos por Vital, 

no entanto, fontes do governo ouvidas 

pelo Valor acreditam que o processo de 

privatização avançará hoje no TCU. O 

tema foi tratado ontem em reunião 

realizada no Ministério da Economia, da 

qual participaram o próprio ministro, 

Paulo Guedes, Sachsida (ministro do 

MME), o ministro-chefe da Advocacia-

Geral da União (AGU), Bruno Bianco, o 

presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp, 

e técnicos dos ministérios e da empresa. 

“Acreditamos que passa sim no TCU, 

com o voto contrário do Vital”, diz uma 

fonte do governo. 

 

Outra fonte da Economia explica que “as 

dúvidas que os técnicos do TCU tinham 

já foram todas respondidas”, mas 

admite que o julgamento tem também 

um “lado político”. (Com Lu Aiko Otta 

e Estevão Taiar) 

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

cia/2022/05/18/rego-do-tcu-ve-falhas-

em-balancos-da-eletrobras.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Petrobras estuda investir em 
energia eólica em alto-mar 
 
A estatal está colaborando com a 
petroleira norueguesa Equinor no 
desenvolvimento de um projeto de 
eólica offshore chamado Aracatu, na 
Bacia de Campos, que terá 4 gigawatts 
(GW) de capacidade 
 
Por Gabriela Ruddy, Valor — Rio 
18/05/2022 10h52  Atualizado há 54 
minutos 

 
O presidente da Petrobras, José 

Mauro Coelho, afirmou que uma das 

alternativas em estudo dentro da 

companhia para atuação no longo prazo 

é a geração de energia eólica em 

alto-mar (offshore), no contexto da 

transição energética. 

 

 “A éolica offshore tem grande potencial 

no Brasil e sinergias com as operações 

da Petrobras. Essa é uma das 

alternativas em estudo, existem outras”, 

disse. 

 

Em participação em evento sobre o 

mercado global de carbono no Jardim 

Botânico, no Rio de Janeiro, Coelho 

afirmou que a estatal está colaborando 

com a petroleira norueguesa Equinor no 

desenvolvimento de um projeto de 

eólica offshore chamado Aracatu, na 

Bacia de Campos, que terá 4 gigawatts 

(GW) de capacidade. 

 

Coelho destacou que a transição 

energética vai demandar cooperação. 

“Desafios dessa magnitude exigem 

amplo diálogo e cooperação, para buscar 

uma transição justa, protegendo os mais 

vulneráveis e resguardando-a segurança 

energética. O alcance dos objetivos 

climáticos é fundamental para o bem-

estar social, o desenvolvimento 

econômico e para nossa própria 

competitividade”, disse. 

 

O executivo ressaltou, no entanto, que, 

mesmo nos cenários mais acelerados de 

transição energética, o mundo 

demandará petróleo “por décadas”. 

“Acreditamos que transição será lenta e 

que mundo demandará petróleo por 

muitos anos”, acrescentou. 

 

Nesse sentido, Coelho destacou que a 

produção do pré-sal está entre as que 

tem menos emissões no mundo e 

destacou a importância de a estatal 

seguir reduzindo as emissões de carbono 

na produção de petróleo para ter 

competitividade. 

 

“Nosso petróleo é produzido com 40% 

menos emissões por barril do que a 

média mundial. Produzir petróleo com 

maior eficiência e menor intensidade de 

carbono é uma contribuição imediata e 

relevante para a redução das emissões 

mundiais”, afirmou. 

 

Coelho apontou ainda que a companhia 

tem iniciativas para reduzir emissões 

também no processo de refino. 

“A Petrobras terá um dos parques de 

refino mais modernos e sustentáveis do 

mundo", acrescentou. 

 

 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
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O presidente da Petrobras destacou que 

a transição energética vai demandar 

cooperação — Foto: Brennan Linsley/AP 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/18/petrobras-estuda-
investir-em-energia-eolica-em-alto-
mar.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Indústria de alimentos 
consegue reduzir 
contribuições a terceiros 
 
Juiz concedeu liminar mesmo com 
ordem do STJ de suspensão dos 
processos sobre o tema 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
18/05/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Divulgação — Foto: Daniel Moreti: 

liminar existe justamente para cessar o 

perigo de dano 

 

Uma indústria de alimentos obteve 

decisão para poder recolher 

as contribuições a terceiros (como I

ncra e Sistema S) 

com base de cálculo limitada a 20 

salários mínimos (R$ 24.240, 

atualmente). O juízo da 1ª Vara Cível 

Federal de São Paulo 

concedeu liminar apesar de o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) ter 

determinado 

a suspensão dos processos sobre o 

tema até julgamento de recurso 

repetitivo, que não tem data prevista 

para ocorrer. 

 

Trata-se de uma disputa com impacto 

relevante para contribuintes e a Fazenda 

Nacional. Todas as empresas são 

obrigadas a recolher as 

chamadas contribuições 

parafiscais, com alíquota de 5,8%. A 

União mapeou o litígio no Relatório de 

Riscos Fiscais do projeto da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 

2023, mas não especificou o valor 

envolvido. 

 

As contribuições parafiscais são 

arrecadadas pela Receita Federal e 

destinadas ao Incra, Sesi, Senai, Sebrae, 

Senac, Sesc e ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

São diferentes das contribuições à 

Previdência Social, de 20% sobre a folha 

de pagamento. 

 

O embate entre os contribuintes e a 

Fazenda Nacional diz respeito à base 

sobre a qual deve ser calculado o tributo. 

As empresas alegam que a legislação 

impõe um teto de 20 salários mínimos. 

O Fisco defende que a contribuição deve 

incidir sobre o valor total da folha de 

salários da empresa. 

 

Há pouco mais de um ano, a 1ª Seção do 

STJ decidiu que vai bater o martelo em 

definitivo sobre o tema. Dois recursos 

foram afetados para julgamento em 

recurso repetitivo (REsp 1898532 e 

REsp 1905870, Tema 1.079). A relatora 

é a ministra Regina Helena Costa. 

 

Os ministros vão “definir se o limite de 

20 salários mínimos é aplicável à 

apuração da base de cálculo de 

‘contribuições parafiscais arrecadadas 

por conta de terceiros’, nos termos do 

artigo 4º da Lei nº 6.950/1981, com as 
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alterações promovidas em seu texto 

pelos artigos 1º e 3º do Decreto-Lei nº 

2.318/1986”. 

 

Quando o STJ der a palavra final, o 

Judiciário deverá julgar o litígio de 

acordo com a orientação do tribunal 

superior. Enquanto isso não ocorre, a 1ª 

Seção determinou que o andamento dos 

processos fosse suspenso em todo o país, 

inclusive nos juizados especiais. 

 

O juiz Marco Aurelio de Mello 

Castrianni, da 1ª Vara Cível Federal de 

São Paulo, porém, decidiu conceder a 

liminar em mandado de segurança a 

favor da indústria de alimentos. Na 

decisão proferida no começo do mês, o 

magistrado reconheceu o direito do 

contribuinte de passar a recolher, a 

partir de agora, as contribuições 

destinadas a terceiros com o teto de 20 

salários mínimos. Impediu, ainda, a 

Receita Federal de cobrar valores que 

excedam esse limite. Cabe recurso. 

 

Fundamentou a decisão em precedente 

da 1ª Turma do STJ (AgInt no REsp 

1570980) e também da 6ª Turma do 

Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª 

Região, com sede em São Paulo, ambos 

favoráveis a contribuintes (agravo de 

instrumento nº 5021023-

28.2019.4.03.0000). 

 

“Constatado o fumus boni iuris 

(plausibilidade do direito), o periculum 

in mora (perigo da demora) também se 

faz presente, uma vez que a impetrante 

necessita dos recursos questionados 

para suportar a carga tributária a ela 

imposta e, consequentemente, dar 

continuidade às atividades habituais da 

empresa”, afirma o juiz na decisão 

(processo nº 5010184-

69.2022.4.03.6100). 

 

O advogado Daniel Moreti, sócio do 

escritório Fonseca Moreti Ito Stefano 

Advogados, explica que o magistrado 

constatou risco de a empresa ter prejuízo 

ao recolher o tributo com uma base mais 

ampla que a supostamente permitida. “A 

liminar existe justamente para isso, para 

cessar o perigo de dano”, diz o 

tributarista. O mérito da causa, explica o 

advogado, será analisado após a 

deliberação do STJ. 

 

A economia é significativa. Para uma 

empresa que possui folha de R$ 550 mil 

por mês, o recolhimento da contribuição 

com o teto evita um desembolso de R$ 

30 mil no mesmo período, aponta 

Moreti. 

 

Na ação, a indústria também pede a 

restituição de R$ 2,7 milhões referente 

ao que recolheu a mais nos últimos cinco 

anos. Esse ponto, segundo Moreti, 

também será analisado futuramente. 

 

A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) informa, em nota 

enviada ao Valor, que vai recorrer da 

decisão. 

 

Muito embora a decisão seja favorável 

ao contribuinte, o advogado tributarista 

Rubens Ferreira Jr., da Advocacia 

Ubirajara Silveira, pondera que há uma 

ordem de interrupção temporária no 

julgamento da causa. “O magistrado 

utilizou do poder geral de cautela para 

conceder a liminar e depois suspender a 

análise do mérito. Mas suspensão de 

processos é suspensão plena, não 

autoriza nenhuma decisão”, afirma. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/05/18/industria-de-
alimentos-consegue-reduzir-
contribuicoes-a-terceiros.ghtml  
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Economia 

Eletrobras: TCU retoma hoje 
julgamento que pode definir 
1ª privatização de Bolsonaro 
 
Com cronograma apertado, governo 
precisa de decisão rápida para 
concretizar a venda da estatal de 
energia e cumprir promessa de 
campanha 
 
Por Fernanda Trisotto — Brasília 
18/05/2022 00h02  Atualizado há 11 
horas 

 

 
TCU julga hoje privatização da 

Eletrobras — Foto: Ana Branco / 

Agência O Globo 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) 

retoma nesta quarta-feira o julgamento 

do processo de privatização da 

Eletrobras. Este passo é fundamental 

para o governo de Jair Bolsonaro 

concluir a venda do controle de uma 

grande estatal do país, promessa de 

campanha de 2018. Mas mesmo que a 

corte conclua a votação, há dúvidas 

sobre a viabilidade da desestatização 

este ano, em valores que chegam a R$ 67 

bilhões. 

 

Para o governo, mais que o dinheiro que 

pode obter com a venda do controle da 

estatal, está em jogo a última chance de 

ter uma grande desestatização do seu 

governo para mostrar, já que foi eleito 

com a bandeira de redução do Estado, 

mas não conseguiu avançar nas 

privatizações. 

 

O governo acredita que precisa aprovar 

logo para conseguir colocar a 

desestatização na rua no fim de julh o, 

devido às regras acionárias americanas, 

onde os papéis da estatal também são 

listados. Mas até dentro do governo há 

ceticismo sobre a venda do controle 

neste prazo, devido às condições 

financeiras globais e dos riscos 

eleitorais. 

 

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 preocupe 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. 

 

A análise do processo já foi incluída na 

pauta do plenário da Corte, mas em meio 

a pedidos de novas informações e 

fiscalização adicional, ampliam-se os 

temores de um novo atraso, o que 

inviabilizaria a venda. 

 

Está será a segunda análise da 

desestatização da empresa, pois o 

processo de venda do controle da 

companhia foi dividido em dois. 

 

O que causa apreensão no governo são 

justamente os pedidos do ministro Vital 

do Rêgo, revisor do processo. Em abril, 

ele pediu vista durante o julgamento e 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-tcu-aprova-fiscalizacao-adicional-na-eletrobras-que-deve-atrasar-privatizacao-da-empresa-25507087
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-tcu-aprova-fiscalizacao-adicional-na-eletrobras-que-deve-atrasar-privatizacao-da-empresa-25507087
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prometeu que apresentaria o voto até dia 

18 de maio. Mas, nesse meio tempo, 

enviou um ofício à Eletrobras pedindo 

mais informações e conseguiu aprovar 

um pedido de fiscalização adicional por 

causa de uma elevada provisão para 

contingências, o que pode reduzir o 

valor da empresa. 

 

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 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. 

 

A privatização da empresa é prioridade 

para o governo, que corre contra o 

tempo para ter o aval do TCU para 

viabilizar a venda. O novo ministro de 

Minas e Energia, Adolfo Sachsida, já 

afirmou que esse processo é prioritário 

para a pasta e iniciou esta semana com 

visitas de cortesia a ministros da Corte, 

para tratar da capitalização da estatal. 

 

A pressa do governo se explica. 

Inicialmente, o objetivo era realizar o 

leilão no dia 13 de maio, o que não 

ocorreu porque o processo emperrou no 

TCU. Esse era o prazo limite por causa 

de prazos de divulgação de informações 

financeiras no mercado americano, onde 

a estatal tem seus papéis negociados. 

 

Como isso não se concretizou, o governo 

trabalha para viabilizar o plano B, com a 

privatização para o fim de julho ou 

começo de agosto. Mas há desconfiança 

dentro do próprio governo de que isso 

possa acontecer, já que esse é um 

período mais turbulento no mercado e 

há o risco de que esse prazo apertado 

afaste investidores estrangeiros. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/05/eletrobras-tcu-retoma-
hoje-julgamento-que-pode-definir-1a-
privatizacao-de-bolsonaro.ghtml  
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Economia 

Petrobras: Conselheiros se 
preparam para debate 
interno sobre mudanças nos 
preços dos combustíveis 
 
Reunião no próximo dia 25 deve tratar 
também de temas considerados 
sigilosos como venda de ativos e 
investimentos 
 
Por Bruno Rosa — Rio de Janeiro 
18/05/2022 04h30  Atualizado há 7 
horas 

 

 
Fachada do prédio da Petrobras no RJ 

Agência O Globo 

 

O Conselho de Administração da 

Petrobras se reúne no dia 25 de maio, de 

acordo com fontes do setor. Embora a 

reunião trate de temas considerados 

sigilosos como venda de ativos e 

investimentos, a política de preços será 

tratada entre os membros de maneira 

informal. 

 

No centro das discussões, disse uma das 

fontes, estão as tentativas do governo 

federal de alterar a forma como a 

Petrobras reajusta o diesel e a gasolina. 

Fontes ligadas ao alto escalão da estatal 

afirmam que o presidente Jair 

Bolsonaro vem tentando construir um 

“plano consistente” para evitar novos 

aumentos, em uma lista que inclui 

mudanças na diretoria, na legislação e 

até no estatuto da companhia. 

 

Hoje, dos 11 membros do Conselho de 

Administração, seis foram indicados 

pelo governo federal. Nos bastidores, 

parte desses conselheiros vem 

mostrando alinhamento com a 

estratégia de Jair Bolsonaro, o que inclui 

ainda elogios recentes à troca 

no comando do Ministério de 

Minas e Energia, na semana passada. 

 

Porém, uma fonte lembra que o “dever 

fiduciário é mais forte do que opiniões 

políticas”. Por isso, a maioria do 

Conselho é resistente a apoiar trocas na 

diretoria executiva sem justificativa e 

mudar a forma como a Petrobras decide 

o momento de reajustar seus preços. 

“Ser pró-Bolsonaro é uma coisa, mas ser 

contra a empresa é outra”, lembrou 

outra fonte. 

 

Já se sabe também que o Conselho 

“dificilmente aprova” mudanças na 

diretoria executiva. Na quarta-feira, O 

GLOBO revelou que o governo pretende 

fazer mudanças em três diretorias, a 

financeira, a de tecnologia e de relações 

institucionais. Nos bastidores, as 

conversas vêm sendo intensas sobre os 

mecanismos que o governo federal vem 

buscando para tentar interferir na 

gestão fazendo parecer um processo 

“lícito”. 

 

Uma das mudanças que estão sendo 

pensadas pelo governo, conforme 

revelou O GLOBO, é mudar cálculo do 

preço do petróleo. Hoje, a estatal 

trabalha com um preço conhecido como 

CIF, que inclui todos os custos 

envolvidos para importar o petróleo, 

inclusive seguro e frete. Esse preço é 

usado mesmo nos casos em que o 

petróleo é produzido no Brasil. 

https://oglobo.globo.com/economia/2270-preco-dos-combustiveis-tarifa-de-energia-veja-os-desafios-do-novo-ministro-de-minas-energia-rv1-25506289
https://oglobo.globo.com/economia/2270-preco-dos-combustiveis-tarifa-de-energia-veja-os-desafios-do-novo-ministro-de-minas-energia-rv1-25506289
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A ideia é que a Petrobras passe a ser usar 

o preço FOB que é o valor puro da 

mercadoria, sem levar em conta os 

custos envolvidos na importação. 

 

Mas fontes lembram ainda que parte do 

governo federal defende alterar o texto 

do estatuto social da Petrobras, que 

prevê que a União compense a estatal 

em caso de uma orientação em relação 

aos preços. Durante o governo de Michel 

Temer, um dos artigos do estatuto 

passou a prever que a Petrobras somente 

assumirá obrigações ou 

responsabilidades, quando orientada 

pela União a contribuir para o interesse 

público, se for indenizada. 

 

Enquanto isso, o preço da 

gasolina subiu pela quinta semana 

seguida, segundo o levantamento da a 

Agência Nacional do Petróleo (ANP), 

divulgado na última sexta-feira. O valor 

médio do litro passou de R$ 7,295 para 

R$ 7,298. Desde janeiro, o avanço é 

superior a 9,3% nas bombas. 

 

Já o diesel subiu pela quarta semana 

seguida, passando de R$ 6,630 para R$ 

6,847, também em patamar recorde. No 

ano, aumento é superior a 24%. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/05/petrobras-conselheiros-
se-preparam-para-debate-interno-
sobre-mudancas-nos-precos-dos-
combustiveis.ghtml  
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Lira cobra solução rápida 
para altas na conta de luz 
após reunião 'produtiva' com 
Sachsida 
 
Além do presidente da Câmara e do 
ministro de Minas e Energia, 
participaram do encontro ue reuniu 
parlamentares e representantes da 
Aneel 

 
Iander Porcella, O Estado de S.Paulo 
18 de maio de 2022 | 11h47 
 
BRASÍLIA - O presidente da 

Câmara, Arthur Lira 

(Progressistas-AL), classificou nesta 

quarta-feira, 18, como "produtiva” a 

reunião que manteve com o ministro 

de Minas e Energia, Adolfo 

Sachsida, e disse esperar uma resposta 

“em um prazo bastante curto” sobre os 

aumentos nas tarifas de energia 

elétrica no País, que viraram alvo do 

Congresso. 

 

“Nós tivemos uma reunião bastante 

produtiva. O ministro Sachsida saiu 

daqui com a incumbência de se reunir 

com as distribuidoras, com a Aneel, com 

os parlamentares para que discutam 

uma saída equilibrada que possa, a 

partir deste momento, ter um 

encaminhamento de solução para a 

diminuição desse repasse que, apesar de 

ser contratual, pode ser minimizado", 

afirmou Lira, após o encontro, que 

reuniu, além de Sachsida, 

representantes da Aneel e 

parlamentares. 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira, 

classificou como "produtiva” a 

reunião com o ministro de Minas e 

Energia, Adolfo Sachsida, sobre os 

aumentos nas tarifas de energia elétrica 

no País Foto: Dida Sampaio/Estadão - 

08/12/2021 

 

Participaram da reunião, por exemplo, o 

presidente da Frente Parlamentar da 

Energia Renovável, deputado Danilo 

Forte (União Brasil-CE), e o 

deputado Lafayette de Andrada 

(Republicanos-MG), que também 

trata de temas relacionados a energia. O 

presidente da Câmara disse esperar uma 

solução que venha da "sensibilidade" da 

Aneel e das distribuidoras. 

 

De acordo com Lira, haverá novas 

reuniões ao longo do dia. O objetivo é 

definir como se dará o andamento do 

Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 

para sustar os aumentos nas tarifas de 

energia elétrica autorizados pela Aneel. 

A proposta tramita na Câmara e já foi 

defendida por Lira. Ele chegou a dizer 

que a suspensão dos aumentos, 

inicialmente focada no Ceará, pode valer 

para o País inteiro. 

 

“Nós esperamos uma resposta num 

prazo bastante curto para que a Câmara 

possa discutir, dentro do Congresso 

Nacional, na pauta do plenário ou não, a 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/arthur-lira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/arthur-lira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-de-minas-e-energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/adolfo-sachsida
https://tudo-sobre.estadao.com.br/adolfo-sachsida
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/aneel-agencia-nacional-de-energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/danilo-forte
https://tudo-sobre.estadao.com.br/danilo-forte
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lafayette-de-andrada
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lafayette-de-andrada
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solução para este problema, que eu 

espero que venha da sensibilidade da 

Aneel e das distribuidoras, que fazem 

das concessões, neste momento no 

Brasil, um tema de grande discussão”, 

declarou Lira. 

 

Em ano de eleição, parlamentares 

pressionam Lira para colocar em 

votação o decreto. Os parlamentares 

apresentaram na Comissão de Minas e 

Energia da Câmara uma série de 

requerimentos para convocar o ministro 

Sachsida para falar sobre a alta da 

energia elétrica e dos combustíveis. 

 

Como mostrou o Estadão/Broadcast, a 

proximidade do cronograma de 

reajustes de energia elétrica das 

distribuidoras que atendem os dois 

maiores colégios eleitorais do País 

- Cemig (Minas Gerais) e Enel 

Distribuição (antiga Eletropaulo), 

de São Paulo - pressiona o novo ministro 

de Minas e Energia a buscar alternativas 

para travar a alta na conta de luz. 

Bolsonaro cobra a redução de energia. 

Ele chegou a prometer 20% de queda na 

conta de luz, mas com os reajustes 

programados das distribuidoras a queda 

deve ficar em torno de 6%. 

 

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

ias/geral,lira-cobra-solucao-altas-

conta-de-luz,70004069722  
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PEC de juízes beneficia só 
0,08% dos contratos de 
trabalho ao custo de R$ 7,5 
bilhões por ano 
 
Proposta que concede reajuste de 5% a 
magistrados e procuradores a cada 5 
anos de trabalho atinge 38 mil holerites 

 

Adriana Fernandes, O Estado 

de S.Paulo 

18 de maio de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA - A volta de um reajuste de 

5% sobre o salário a cada cinco anos de 

tempo de serviço para juízes e 

procuradores, conhecido 

como quinquênio, beneficiaria apenas 

38 mil pessoas em todo o País, 0,08% do 

total de vínculos empregatícios formais 

no Brasil (nos setores público e 

privado). É o que mostra estudo 

do Centro de Liderança Pública 

(CLP), uma organização da sociedade 

civil suprapartidária que trata de 

políticas públicas e tem como um dos 

focos a defesa da reforma 

administrativa. 

 

O privilégio está previsto na Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC) 

63/2013, em tramitação no Senado há 

nove anos, e que agora deve ser votado. 

A remuneração extra foi extinta para 

juízes em 2005. Para os servidores 

do Executivo, não existe desde 1999. 

 

Segundo apurou o Estadão, o acordo 

para a aprovação da PEC é costurado por 

lideranças do Congresso com os 

presidentes dos tribunais e do MP e tem 

o apoio do Planalto. 

Conforme o estudo do CLP, a aprovação 

do quinquênio aumentará a 

desigualdade e fará com que muitos 

passem a ganhar acima do teto do 

funcionalismo, diferentemente do que 

disse o presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), ao defender a 

proposta no programa Roda Viva, da TV 

Cultura. 

 

A volta do quinquênio, reajuste de 5% 

sobre o salário a cada cinco anos de 

tempo de serviço para juízes e 

procuradores, beneficiaria apenas 38 

mil pessoas em todo o País, 0,08% do 

total de vínculos empregatícios formais 

no Brasil, segundo estudo  Foto: Dida 

Sampaio/ Estadão 

 

Pacheco é um dos patrocinadores da 

PEC e discutiu a proposta com o 

presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), Luiz Fux. Segundo 

apurou o Estadão, as chances de 

aprovação no Senado são altas. Pela 

PEC, o quinquênio não será submetido 

ao teto remuneratório do funcionalismo, 

que é o salário dos ministros do STF, 

hoje em R$ 39,3 mil mensais. 

 

Atualmente, o gasto médio mensal por 

juiz, incluindo salário, indenizações, 

encargos, Imposto de Renda e 

despesas como passagens aéreas e 

diárias, é de R$ 48,2 mil, segundo dados 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/senado-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/poder-executivo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/palacio-do-planalto-edificio
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https://tudo-sobre.estadao.com.br/stf-supremo-tribunal-federal
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do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). 

 

O CLP aponta um custo de R$ 2 bilhões, 

caso o privilégio alcance somente 

magistrados e procuradores do MP. Mas 

há emendas para estender o bônus a 

outras categorias. 

 

Como mostrou o Estadão na edição de 

ontem, outro levantamento dava 

conta de um impacto de R$ 7,5 

bilhões por ano aos cofres 

públicos. O cálculo foi feito pelo 

consultor legislativo Luiz Alberto dos 

Santos, em nota técnica. 

 

Crítica 
 
“O quinquênio é um grande retrocesso 

para o País”, diz Tadeu Barros, diretor-

presidente do CLP. Segundo ele, entre os 

vários elementos de reforma 

administrativa que busca a eficiência, 

está a meritocracia, e o quinquênio vai 

na contramão dela. “É um expediente, 

uma ferramenta, que diz que o servidor 

público a cada cinco anos ganha um 

porcentual a mais no seu salário sem 

olhar para a produtividade”, alerta. 

 

Para o deputado Tiago 

Mitraud (Novo-MG), aprovar a PEC 

abre uma “porteira” para que outras 

carreiras consigam o mesmo “jogando o 

conceito do teto remuneratório no lixo”. 

  

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

ias/geral,pec-juizes-beneficia-so-0-08-

contratos-trabalho-pais,70004069326  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/cnj-conselho-nacional-de-justica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cnj-conselho-nacional-de-justica
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pec-quinquenio-juizes-procuradores-avanca-senado,70004068269
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pec-quinquenio-juizes-procuradores-avanca-senado,70004068269
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pec-quinquenio-juizes-procuradores-avanca-senado,70004068269
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pec-quinquenio-juizes-procuradores-avanca-senado,70004068269
https://tudo-sobre.estadao.com.br/reforma-administrativa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/reforma-administrativa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tiago-mitraud
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tiago-mitraud
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pec-juizes-beneficia-so-0-08-contratos-trabalho-pais,70004069326
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pec-juizes-beneficia-so-0-08-contratos-trabalho-pais,70004069326
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pec-juizes-beneficia-so-0-08-contratos-trabalho-pais,70004069326


18 

 

 
 
Economia 

Câmara aprova perdão de até 
99% de dívida do Fies e 
amplia rol de beneficiários 
 
Relator incluiu no texto programa 
especial de regularização para Santas 
Casas, hospitais e entidades 
beneficentes 

 
17.mai.2022 às 21h05Atualizado: 
17.mai.2022 às 22h48 
Danielle Brant 
BRASÍLIA 
 
A Câmara dos Deputados aprovou nesta 

terça-feira (17) a medida provisória que 

prevê desconto de até 99% na 

renegociação de dívidas com o Fies 

(Fundo de Financiamento Estudantil) e 

amplia o rol de beneficiários. O texto cria 

também um programa especial de 

regularização tributária das Santas 

Casas, os hospitais e as entidades 

beneficentes que atuem na área da 

saúde. 

 

O texto-base foi aprovado por 405 votos 

a 9. Os deputados acataram mudança e, 

agora, a MP vai ao Senado. Se não for 

votada até 1º de junho, perde a validade. 

 

A MP prevê que estudantes inscritos no 

CadÚnico (Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal) 

ou beneficiados pelo auxílio emergencial 

poderão receber desconto de até 99% do 

valor devido. 

 

 
Plenário da Câmara dos Deputados 

- Alan Marques/Folhapress 

 

A MP abrange créditos contratados com 

o Fies até o segundo semestre de 2017. 

 

O relator, deputado Hugo Motta 

(Republicanos-PB), alterou alguns 

trechos do texto. O original vedava 

transação que significasse redução 

maior que 86,5% do valor total dos 

créditos. Em seu parecer, ele mudou o 

percentual para 77%. 

 

Motta incluiu ainda que o beneficiário 

com débito vencido e não pago há mais 

de 90 dias e menos de 360 dias, na data 

de 30 de dezembro de 2021, poderá ter 

desconto total dos encargos e de 12% do 

principal, no caso de pagamento à vista. 

Se preferir, poderá parcelar o valor em 

até 150 meses, com redução de 100% de 

juros e multas. 

 

Há ainda a previsão de desconto de 77% 

do valor da dívida de estudantes com 

débitos vencidos e não pagos há mais de 

360 dias —para quem não estiver 

inscrito no CadÚnico ou não tiver 

recebido auxílio emergencial. 

 

Nas hipóteses de renegociação, o saldo 

devedor deverá ser quitado em até 15 

prestações mensais, corrigidas 

pela Selic. 

 

Caso o estudante descumpra o acordo e 

não pague três prestações sucessivas ou 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/danielle-brant.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/camara-dos-deputados/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fies/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fies/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/senado/
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/11/universidades-ampliam-programas-de-bolsas-apos-encolhimento-do-fies.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/selic/
http://www.folha.com.br/
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cinco alternadas, a dívida será 

restabelecida, com os acréscimos. 

 

Segundo o texto, a existência de 

cobrança judicial de crédito em 

inadimplência do Fies não é empecilho 

para o acesso e adesão do devedor à 

renegociação. 

 

O relator também realizou uma série de 

alterações na lei que trata de transações 

de dívidas e permite que a Receita 

proponha transação na cobrança de 

créditos tributários em contencioso 

administrativo, de forma individual ou 

por adesão. Na lei atual, a proposta só 

pode ser feita pela PGFN (Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional). 

 

Motta acrescentou alguns benefícios na 

transação, como a possibilidade de 

utilização de créditos de prejuízo fiscal e 

de base de cálculo negativa da CSLL 

(Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido), na apuração do imposto sobre 

a renda das pessoas jurídicas e da CSLL, 

até o limite de 70% do saldo 

remanescente após a incidência dos 

descontos. 

 

Também permitiu o uso de precatórios 

ou de direito creditório com sentença de 

valor transitada em julgado para 

amortização de dívida tributária 

principal, multa e juros. 

 

Na cobrança de créditos da União, Motta 

veda a redução superior a 65% do total 

dos créditos a serem transacionais e 

proíbe que o prazo para quitação seja 

superior a 120 meses. Hoje, na lei, é 

vedada diminuição superior a 50% do 

valor total dos créditos a serem 

transacionados e o prazo para quitação é 

de 84 meses. 

 

O relator alterou ainda regras sobre 

avaliação das instituições para permitir 

que possa ser virtual, com 

georreferenciamento, exceto em 

Medicina, Psicologia, Odontologia, 

Enfermagem e outros cursos superiores 

definidos em regulamento. 

 

Os deputados acataram uma sugestão de 

mudança ao texto para prever que regras 

de seleção de estudantes a serem 

financiados devem considerar renda 

familiar per capita, proporcional ao 

valor do encargo educacional do curso 

pretendido, e outros requisitos, bem 

como as regras de oferta de vagas. 

 

SANTAS CASAS, HOSPITAIS E 
ENTIDADES DE BENEFICENTES 
SÃO INCLUÍDAS 
 
O relator também criou na MP o 

programa especial de regularização 

tributária das Santas Casas, os hospitais 

e as entidades beneficentes que atuem 

na área da saúde. Elas poderão 

regularizar suas situações junto à 

Receita ou à PGFN. 

 

O programa abrange débitos de natureza 

tributária e não tributária vencidos até 

30 de abril deste ano, incluindo os que 

foram objeto de parcelamentos 

anteriores rescindidos ou ativos. Para 

aderir será preciso fazer um 

requerimento até 60 dias após a 

publicação da lei. A dívida poderá ser 

paga em até 120 parcelas mensais e 

sucessivas. 

 

Ao aderir, as entidades passam a ter o 

dever de pagar as parcelas dos débitos 

consolidados no parcelamento e dos 

débitos vencidos após 30 de abril de 

2022, inscritos ou não em dívida ativa da 

União. 

 

O relatório prevê a exclusão em caso de 

não pagamento de três parcelas 

consecutivas ou de seis alternadas ou a 

decretação de falência ou extinção, pela 
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liquidação, da entidade optante, entre 

outras hipóteses. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/camara-aprova-perdao-de-
ate-99-de-divida-do-fies-e-amplia-rol-
de-beneficiarios.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/camara-aprova-perdao-de-ate-99-de-divida-do-fies-e-amplia-rol-de-beneficiarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/camara-aprova-perdao-de-ate-99-de-divida-do-fies-e-amplia-rol-de-beneficiarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/camara-aprova-perdao-de-ate-99-de-divida-do-fies-e-amplia-rol-de-beneficiarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/camara-aprova-perdao-de-ate-99-de-divida-do-fies-e-amplia-rol-de-beneficiarios.shtml
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Economia 

Acompanhe a cotação do 
dólar nesta quarta 
 
Na véspera, moeda americana fechou 
em queda de 2,2%, a R$ 4,9410 

 
18.mai.2022 às 9h33 
SÃO PAULO 
 
O dólar tinha oscilações discretas nos 

primeiros negócios desta quarta-feira 

(18), com viés de alta, mas se mantinha 

bem abaixo de R$ 5 um dia depois de 

registrar a maior queda em quase nove 

meses. 

 

Investidores monitoravam o dia menos 

favorável a risco nas praças financeiras 

internacionais, na sequência de um rali 

nas bolsas de valores e outros mercados 

que ajudou a melhorar o sentimento e 

derrubou o dólar em todo o mundo. 

 

Às 9h05 (de Brasília), o dólar à vista 

avançava 0,18%, a R$ 4,9519 na venda. 

Na B3, o contrato de dólar futuro de 

primeiro vencimento subia 0,25%, a R$ 

4,9720. 

 

 
Notas de dólar dos Estados Unidos 

- Marcello Casal Jr. - 2.mai.2019/ABr 

 

O dólar spot encerrou a terça-feira (18) 

em forte baixa de 2,14%, a 4,9428 reais 

na venda --maior queda desde 24 de 

agosto de 2021 (-2,25%). O patamar de 

encerramento foi o menor desde o 

último dia 4 (4,9020 reais) 

 

[ x ] 

 

Na sessão passada, em um dia de maior 

otimismo por parte dos investidores 

globais com a possibilidade de alívio 

nas restrições de combate à Covid-19 na 

China, o dólar registrou forte queda 

frente ao real, enquanto a Bolsa de 

Valores brasileira manteve a toada 

positiva dos dias anteriores. 

 

O dólar comercial marcou a quarta 

desvalorização seguida ante a divisa 

brasileira na terça-feira (17), de 2,19%, 

cotado a R$ 4,9410 para venda, na maior 

baixa percentual desde agosto de 2021. 

Com a queda, a moeda americana 

recuou ao menor patamar desde o 

pregão de 4 de maio, quando estava 

cotada a R$ 4,9030. 

 

O bom humor que marcou a sessão fez o 

dólar perder força em escala global —o 

índice DXY, que mede a força do dólar 

contra uma cesta de moedas, recuava 

0,85% por volta das 18h30. 

 

Na Bolsa de Valores, a tendência de alta 

verificada nas últimas quatro sessões 

prosseguiu nesta terça, acompanhando 

os ganhos expressivos dos pares globais. 

 

O índice amplo de ações Ibovespa 

encerrou o dia em alta de 0,51%, 

negociado aos 108.789 pontos, com 

destaque para papéis relacionados à 

dinâmica da economia local. 

 

As ações da empresa de educação Cogna 

avançaram 5,86%, enquanto as da 

EcoRodovias tiveram valorização de 

5,10%, e as da Dexco, ex-Duratex, 

subiram 2,86%. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dolar/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-cai-com-perspectiva-de-alivio-em-restricoes-na-china.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-cai-com-perspectiva-de-alivio-em-restricoes-na-china.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/covid-19-derruba-o-consumo-na-china-e-aumenta-o-desemprego.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/covid-19-derruba-o-consumo-na-china-e-aumenta-o-desemprego.shtml
http://www.folha.com.br/
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Já as ações do Magazine Luiza recuaram 

11,46%, após a varejista ter 

reportado prejuízo de R$ 99 milhões no 

primeiro trimestre. 

 

No setor elétrico, os papéis da Eletrobras 

registraram valorização de 3%, após a 

estatal reportar lucro de R$ 2,7 

bilhões no primeiro trimestre, alta de 

70% ante igual período do ano anterior. 

  

Nos mercados globais, o dia foi de alta 

generalizada nas principais Bolsas, com 

alívio dos investidores sobre as 

restrições de mobilidade na China. 

 

"O alastramento do vírus em Xangai 

ficou sob controle pelo terceiro dia 

consecutivo, impulsionando o otimismo 

de investidores ao atingir a condição 

imposta pelas autoridades para que seja 

iniciado um movimento maior de 

redução das restrições de mobilidade na 

região", apontam os analistas da Guide 

em relatório. 

 

Nas Bolsas americanas, o S&P 500 

registrou valorização de 2,02%, e o Dow 

Jones subiu 1,34%, enquanto o Nasdaq 

avançou 2,76%. 

 

Os analistas da Guide destacam que, na 

Zona do Euro, uma nova leitura do PIB 

(Produto Interno Bruto) do primeiro 

trimestre do ano trouxe dados melhores 

do que o esperado, indicando alguma 

resiliência da economia do bloco frente 

aos desafios com a Covid-19 no início do 

ano e os impactos iniciais da guerra 

entre Rússia e Ucrânia. 

 

O PIB dos 19 países que compartilham o 

euro subiu 0,3% no período de janeiro a 

março sobre os três meses anteriores, 

marcando um crescimento de 5,1% em 

relação ao mesmo período do ano 

anterior. 

A estimativa anterior havia apontado 

uma taxa de crescimento de 0,2% na 

comparação trimestral e de 5,0% na base 

anual. 

 

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

o/2022/05/acompanhe-a-cotacao-do-

dolar-nesta-quarta.shtml  

 

Retorne ao índice 

  

https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/02/6125-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/eletrobras-tem-lucro-de-r-27-bi-no-1o-trimestre-alta-de-70.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/eletrobras-tem-lucro-de-r-27-bi-no-1o-trimestre-alta-de-70.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/02/6125-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/acompanhe-a-cotacao-do-dolar-nesta-quarta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/acompanhe-a-cotacao-do-dolar-nesta-quarta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/acompanhe-a-cotacao-do-dolar-nesta-quarta.shtml
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Promulgada emenda que 
prevê nomeações a tribunais 
até 70 anos 
 
18 de maio de 2022, 8h15 
 
O Congresso Nacional promulgou, nesta 

terça-feira (17/5), em sessão solene, a 

Emenda Constitucional (EC 122), que 

aumenta o limite de idade para 

indicação de ministros de tribunais 

superiores e juízes de segunda instância. 

O limite passa dos atuais 65 para 70 anos 

de idade. 

 

A emenda veio da PEC 32/2021, 

originada na Câmara dos Deputados, 

e foi aprovada pelo Senado na 

última terça-feira (10/5). O relator 

da proposta foi o senador Weverton 

(PDT-MA). 

 

A elevação da idade para nomeação vale 

para o Supremo Tribunal Federal, o 

Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal 

Superior do Trabalho, o Tribunal de 

Contas da União e os ministros civis do 

Superior Tribunal Militar. Vale também 

para os tribunais regionais federais 

(TRFs) e os tribunais regionais do 

trabalho (TRTs). 

 

A sessão solene foi conduzida pelo 

presidente do Congresso Nacional, 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e contou 

com a presença do presidente da Câmara 

dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do 

presidente do STF, ministro Luiz Fux, e 

do presidente do STJ, Humberto 

Martins. A EC 122 é a oitava emenda 

promulgada em 2022, igualando a 

marca estabelecida em 2014 para mais 

mudanças feitas num mesmo ano desde 

a promulgação da atual Constituição 

Federal. 

 

Rodrigo Pacheco destacou que a emenda 

é de grande importância para o 

funcionamento do Poder Judiciário e do 

Tribunal de Contas da União "pois 

possibilita o acesso de um maior número 

de juristas dotados de vastos 

conhecimentos e experiência aos 

tribunais federais e às cortes superiores 

de Justiça”. 

 

O presidente do Senado observou que a 

proposta de 70 anos como idade máxima 

para nomeação de magistrados corrige 

uma distorção causada pela Emenda 

Constitucional (EC 88) que, desde 2015, 

alterou o limite de idade da 

aposentadoria compulsória dos 

ministros do STF, tribunais superiores e 

TCU de 70 para 75 anos. Segundo 

Rodrigo Pacheco, muitos magistrados 

que completam 65 anos de idade acabam 

pedindo aposentadoria precoce por 

deixarem de ter perspectiva de ascensão 

na carreira haja vista terem pela frente 

não mais cinco, mas 10 anos até a 

aposentadoria compulsória. 

 

"A emenda hoje promulgada, com efeito, 

prestigia tantos os magistrados, 

advogados, membros do Ministério 

Público com mais de 65 anos de idade, 

detentores da larga experiência de vida e 

notório saber jurídico, acumulado por 

muitos anos do dia a dia dos fóruns e 

tribunais, na academia e nas atividades 

ligadas à prática jurídica, quanto os 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2301088
https://www.conjur.com.br/2022-mai-11/senado-aprova-idade-maxima-70-anos-tribunais-superiores
https://www.conjur.com.br/2022-mai-11/senado-aprova-idade-maxima-70-anos-tribunais-superiores
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:emenda.constitucional:2015-05-07;88
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:emenda.constitucional:2015-05-07;88
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tribunais federais, que passam a poder 

contar com toda a vivência e o 

conhecimento desses ilustres membros 

juristas", afirmou. 

 

O Presidente da Câmara, Arthur Lira, 

também ressaltou que a Emenda 

Constitucional tem o efeito benéfico de 

evitar as aposentadorias precoces de 

magistrados que, ao alcançarem os 65 

anos de idade e, sem a perspectiva de 

ascensão na carreira, optavam pela 

aposentadoria. 

 

"Com isso, não apenas reduzem-se 

gastos do erário, como ganha-se em 

saber acumulado e principalmente 

moderação, virtudes naturalmente 

lapidadas durante uma longa carreira na 

magistratura. O Poder Legislativo 

corrige dessa forma um desequilíbrio 

que se revelou prejudicial à coerência e à 

harmonia do sistema constitucional, 

resgatando o espírito consagrado na 

nossa lei maior pelos constituintes de 

1988", disse o deputado. 

 

O presidente do Supremo, Luiz Fux, 

agradeceu ao parlamento pela 

aprovação da emenda constitucional, 

que, segundo ele, "valoriza a carreira da 

magistratura, valoriza a higidez mental 

das pessoas de 70 anos e exalta a natural 

sabedoria que a magistratura vai 

transmitindo ao longo do tempo".   

 

Fux afirmou ainda que a aprovação é 

uma prova concreta da harmonia e da 

independência entre os poderes da 

República. "É assim que se erige uma 

democracia verdadeira. Não há 

democracia, não há ordem e não há paz 

sem uma magistratura forte e 

independente", disse o presidente do 

STF. 

 

A PEC foi proposta pelo deputado Cacá 

Leão (PP-BA) e aprovada no Senado 

com o formato do substitutivo proposto 

pelo relator na Câmara, deputado Acácio 

Favacho (MDB-AP). O texto 

originalmente não tratava dos ministros 

civis do STM — que hoje podem ser 

indicados com mais de 35 anos, sem 

limite máximo de idade —, mas eles 

foram incluídos na PEC ainda durante a 

tramitação na Câmara. Com 

informações da Agência Senado. 

  

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

18/promulgada-emenda-preve-

nomeacoes-tribunais-70-anos  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mai-18/promulgada-emenda-preve-nomeacoes-tribunais-70-anos
https://www.conjur.com.br/2022-mai-18/promulgada-emenda-preve-nomeacoes-tribunais-70-anos
https://www.conjur.com.br/2022-mai-18/promulgada-emenda-preve-nomeacoes-tribunais-70-anos


25 

 

 

Cautelar para ressarcir 
prejuízo de crime tributário 
pode recair sobre bens lícitos 
 
18 de maio de 2022, 8h42 
Por Danilo Vital 
 
A medida de sequestro deferida com 

base no Decreto-Lei 3.240/1941 pode 

recair sobre quaisquer bens dos réus e 

não apenas sobre aqueles que sejam 

produtos ou proveito do crime. Ela serve 

para garantir ressarcimento ao dano ao 

erário causado pelo crime tributário, 

além de eventuais juros e multas. 

 

Relator, ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca aplicou jurisprudência do STJ 
Rafael Luz 

 

Com esse entendimento, a 5ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao mandado de segurança 

ajuizado contra a determinação de 

sequestro de imóveis determinado nos 

autos de uma ação penal por suposta 

prática de supressão ou redução de 

tributo. 

 

Durante todo o ano de 2009, os réus 

teriam promovido a saída de 

mercadorias sujeitas à cobrança do 

ICMS-Substituição sem a devida 

documentação fiscal, o que gerou 

prejuízo ao erário de R$ 12,5 milhões, 

em valores atualizados em 2019. 

 

Para garantir o ressarcimento em caso 

de condenação, o juízo da 1ª Vara 

Criminal de Santa Luzia (MG) 

determinou o sequestro de sete imóveis 

de propriedade da empresa. 

 

No recurso, ela apontou que os imóveis 

foram adquiridos antes da suposta 

infração e, por não serem produto de 

crime, não poderiam ser sequestrados. E 

ainda que o valor considerado para o 

sequestro foi o de compra dos imóveis, 

de 1999 e 2004, consideravelmente 

menores que os valores dos mesmos 

atualmente, o que abriria brecha para a 

cautelar exceder o montante que visa 

ressarcir. 

 

Relator, o ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca citou jurisprudência no sentido 

de que, a teor do artigo 4º do Decreto-

Lei 3.240/41, o sequestro pode recair 

sobre quaisquer bens, não apenas sobre 

aqueles que sejam produtos ou proveito 

do crime. 

 

Inclusive, essa medida serve para, além 

de garantir o ressarcimento do prejuízo 

causado pelo réu, abarcar o pagamento 

de eventuais multas e das custas 

processuais. 

 

Sobre o valor dos bens, o relator apontou 

que, se não foi produzido laudo de 

avaliação para atestar o valor atualizado 

do patrimônio sequestrado, não há 

como se chegar à conclusão de que o 

valor de tais imóveis excederia o 

montante de prejuízo causado à Fazenda 

Pública com a sonegação de ICMS. A 

votação na 5ª Turma foi unânime. 

 

MS 67.164 

 
 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-18/cautelar-crime-tributario-recair-bens-licitos#author
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OAB-RJ promove eventos 
sobre reforma do contencioso 
tributário 
 
18 de maio de 2022, 8h33 
 
A Comissão Especial de Assuntos 

Tributários (Ceat) da seccional do Rio de 

Janeiro da Ordem dos Advogados do 

Brasil promoverá nesta quarta-feira 

(18/5) e na próxima (25/5), às 10h, 

eventos sobre a reforma do contencioso 

tributário. Os seminários terão 

transmissão ao vivo pelo canal da OAB-

RJ no YouTube. 

 

OAB-RJ promove evento sobre reforma 

do contencioso tributário nesta quarta 

(18/5) 
Divulgação 

 

Bandeira antiga da Ceat, a 

implementação de uma reforma do 

processo tributário (administrativo e 

judicial) que fortaleça, prestigie e 

uniformize as normas, sobretudo para 

realçar a capacidade técnica dos 

conselhos municipais, estaduais e so 

próprio Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais para analisar as 

questões tributárias, ganhou evidência 

com a instalação de uma comissão de 

juristas pelo Senado e pelo Supremo 

Tribunal Federal em fevereiro deste ano. 

Os especialistas nomeados para a 

comissão de juristas vão elaborar 

anteprojetos de proposições legislativas, 

sugestões e soluções para unificar, 

modernizar e, principalmente, agilizar 

procedimentos que impactam 

diretamente a vida dos cidadãos. Os 

trabalhos da comissão seguem em 

paralelo à tramitação da Proposta de 

Emenda à Constituição 110/2019, que 

trata da reforma tributária, que está hoje 

na Comissão de Constituição e Justiça 

do Senado. 

 

Para o evento, a Ceat vai contar com 

quatro membros da comissão de 

juristas: o secretário especial do 

Conselho Nacional de Justiça e relator 

da Subcomissão de Direito 

Tributário, Marcus Livio Gomes; a 

presidente do Carf, Adriana Gomes 

Rêgo; o presidente da Associação 

Brasileira de Direito Tributário, Valter 

Lobato; e o advogado Leonel Pittzer, 

que é também membro da Ceat. 

Completam o time de expositores os 

integrantes da Ceat Daniella 

Zagari, Giuseppe Melotti, Gustavo 

Amaral e Micaela Dutra. 

 

Os participantes abordarão a reforma da 

Lei de Custas, do Decreto 70.235, da Lei 

de Execuções Fiscais e de normas gerais 

para a autocomposição (transação, 

mediação, arbitragem, entre outros) e 

para unificar o processo administrativo 

em âmbito nacional. 

 

"Já há bastante tempo defendemos a 

necessidade de reconhecimento da 

importância do contencioso 

administrativo tributário. Para além de 

reconhecer a importância, precisamos 

do aperfeiçoamento do modelo. 

Sustentamos a necessidade de uma 

uniformização de normas, já que os 

conselhos municipais e estaduais e o 

próprio Carf têm normas autônomas de 

https://www.youtube.com/c/OABRJoficial
https://www.youtube.com/c/OABRJoficial
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procedimentos", explica o presidente da 

Ceat, Maurício Faro, citando a 

contagem de prazo e de recursos cabíveis 

como exemplos de institutos que 

precisariam de uniformização. 

 

"É preciso que se estabeleça, por 

exemplo, a contagem de prazos em dias 

úteis, outra bandeira antiga nossa. O 

Código de Processo Civil de 2015 já 

prevê isso, e o artigo 15 do CPC 

estabelece sua aplicação ao processo 

administrativo". 

 

Pittzer explica que a comissão de juristas 

foi criada para tratar as dores do 

contencioso tributário identificadas pelo 

CNJ em parceria com outros órgãos. 

Dores essas que já são sentidas há muito 

por quem milita na área. 

 

"Por exemplo, o índice de modificação 

das decisões administrativas na 

primeira instância judicial é de 48,2% e 

o índice de reforma dessas decisões 

judiciais nos tribunais é de 7%. Esse 

dado reflete a necessidade de um maior 

intercâmbio entre as jurisprudências 

administrativa e judicial. Por isso, talvez 

seja o caso de discutirmos a vinculação 

de todos os tribunais administrativos 

aos julgamentos de casos repetitivos do 

STF e do STJ", analisa faro, defendendo 

a edição de uma lei complementar que 

unifique os processos administrativos 

federais, estaduais e municipais, que 

daria conta da uniformização da 

contagem de prazos. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
18/oab-rj-promove-eventos-reforma-
contencioso-tributario  
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STF: Ministro Alexandre de 
Moraes nega liminares sobre 
Difal do ICMS 
 
Contribuintes buscam impedir 
cobrança em 2022, enquanto Estados 
querem manter tributo. 
 
quarta-feira, 18 de maio de 2022 
 
O ministro Alexandre de Moraes, do 

STF, negou pedidos de liminares feitos 

sobre a cobrança do Difal - diferencial 

de alíquota do ICMS. 

 

As ações no Supremo questionam a 

partir de quando os Estados podem 

cobrar o tributo. Isto porque a lei que o 

regulamenta foi sancionada em 2022. 

 

Os contribuintes e tributaristas alegam 

que, pela anterioridade anual, o Difal só 

pode ser cobrado em 2023. Já os 

Estados dizem que a lei não cria tributo 

novo, nem o majora, mas apenas 

regulamenta o que já era cobrado. 

 

Em três ações diferentes, o ministro 

decidiu que não estão presentes os 

requisitos para concessão das 

liminares. Ainda não há data para 

julgamento de mérito. 

 

 
Ministro Alexandre de Moraes nega 

liminares sobre Difal do 

ICMS.(Imagem: Nelson Jr./SCO/STF) 

Ações 

 

A ADIn 7.075, proposta pelo Sindicato 

Nacional das Empresas Distribuidoras 

de produtos siderúrgicos, foi julgada 

extinta sem resolução de mérito por 

questões processuais. 

 

A segunda ação foi proposta pela 

Abimaq (ADIn 7.066), que questionou 

a previsão da LC 190/22, de entrada em 

vigor na data da publicação, o que se 

deu na primeira semana de janeiro. A 

Associação pede que a cobrança seja 

feita só em janeiro de 2023. 

 

As duas outras ações são do Estado de 

Alagoas (ADIn 7.070) e do Ceará 

(ADIn 7.078). O governador de AL 

afirma que o tributo vem sendo 

recolhido desde 2015, e que a suspensão 

limita desarrazoadamente o exercício 

da competência tributária do Estado. 

 

Apesar de pedidos diferentes, a decisão 

foi a mesma: o ministro negou as 

liminares. Para o ministro, o decurso de 

mais de 90 dias desde a edição da 

norma questionada descaracteriza a 

presença do requisito do periculum in 

mora, necessário para a apreciação 

desse pedido em sede de liminar. 

 

Na decisão, contudo, o ministro indica 

o sentido em que deve votar sobre o 

tema: 

 

"Trata-se de um tributo já existente 

(diferencial de alíquota de ICMS), 

sobre fato gerador antes já tributado 

(operações interestaduais destinadas a 

consumidor não contribuinte), por 

alíquota (final) inalterada, a ser pago 

pelo mesmo contribuinte, sem aumento 

do produto final arrecadado." 

 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6344966
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6330827
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-190-de-4-de-janeiro-de-2022-372154932
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6333675
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6349777
https://www.migalhas.com.br/
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Reforma trabalhista: TST 
anula normas sobre mudança 
de jurisprudência 
 
Dispositivos dificultavam criação e 
alteração de súmulas. Para a maioria do 
pleno da Corte, a mudança na lei viola a 
autonomia dos tribunais para elaborar 
seus regimentos internos. 
 
quarta-feira, 18 de maio de 2022 
 
O pleno do TST declarou a 

inconstitucionalidade, nesta segunda-

feira, 16, de dois dispositivos 

da CLT que modificaram e os critérios 

para a criação ou a alteração de súmulas 

e outros enunciados da jurisprudência 

uniforme do Tribunal, dificultando 

alteração. 

 

Por maioria, o colegiado concluiu que 

as mudanças, introduzidas pela 

reforma trabalhista (lei 13.467/17), 

violam a prerrogativa de os tribunais, 

no exercício de sua autonomia 

administrativa, elaborem seus próprios 

regimentos internos e, por conseguinte, 

os requisitos de padronização da 

jurisprudência.  

 

 
Pleno do TST derruba normas da 

reforma trabalhista sobre alteração de 

jurisprudência.(Imagem: Giovanna 

Bembom/Flickr TST) 

 

Prevaleceu, no julgamento, o voto do 

relator, ministro Amaury Rodrigues, no 

sentido de que não cabe ao legislador se 

imiscuir, de forma invasiva, na ordem 

dos trabalhos internos e 

administrativos dos tribunais, a ponto 

de suplantar a prerrogativa de 

elaborarem seus próprios regimentos 

internos. 

 

Segundo o ministro, a norma viola o 

artigo 2º da CF, que trata da separação 

dos Poderes, ao ultrapassar os limites 

da atividade própria ao Poder 

Legislativo, "exorbitando seu papel de 

forma muito desproporcional no 

tocante aos requisitos postos de modo 

exclusivo à Justiça do Trabalho para a 

edição de súmulas e enunciados de 

jurisprudência uniforme". 

 

Dispositivos derrubados 

 

Os dispositivos declarados 

inconstitucionais integram o art. 702 

da CLT, em sua redação atual. A alínea 

"f" do inciso I dispõe que, para a criação 

ou alteração de súmulas e outros 

enunciados de jurisprudência, é 

necessário o voto de pelo menos 2/3 do 

Tribunal Pleno, caso a matéria já tenha 

sido decidida de forma idêntica por 

unanimidade em, no mínimo, 2/3 das 

turmas em pelo menos 10 sessões 

diferentes em cada uma delas. A 

redação anterior remetia a matéria ao 

regimento interno do TST, que previa a 

aprovação por maioria absoluta dos 

seus membros. 

 

O parágrafo 3º do artigo estabelece que 

as sessões de julgamento sobre 

estabelecimento ou alteração de 

jurisprudência deverão ser públicas e 

deve ser possibilitada sustentação oral 

pelo procurador-geral do trabalho, pelo 

Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, pelo advogado-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.migalhas.com.br/
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geral da União e por confederações 

sindicais ou entidades de classe de 

âmbito nacional.  

 

Autonomia dos tribunais 

 

O relator assinalou que os artigos 96, 

inciso I, alínea "a", e 99 da Constituição 

estabelecem, respectivamente, o direito 

de os tribunais elaborarem os seus 

regimentos internos e a sua autonomia 

administrativa. "A leitura desses 

dispositivos permite concluir que o 

legislador, ao interferir indevidamente 

em atividade administrativa dos 

tribunais - quiçá com a intenção de 

dificultar a produção de súmulas -, 

invadiu os domínios do seu 

funcionamento administrativo", 

afirmou. Para o ministro, a proteção 

intransigente da autonomia do 

Judiciário está vinculada à sua própria 

independência, um dos pilares do 

Estado Democrático de Direito. 

 

Regimento Interno 

 

Após a reforma trabalhista, o art. 75 

do regimento interno do TST foi 

alterado para incorporar as exigências 

constantes na nova redação da CLT 

sobre a matéria. Segundo o relator, o 

Tribunal tem legitimidade 

constitucional para elaborar seu 

regimento e a ele se vincula. Portanto, 

enquanto prevalecerem as regras 

regimentais atuais, permanece a 

obrigatoriedade de seguir o 

procedimento nela previsto. 

 

A decisão será encaminhada à 

Comissão de Regimento Interno para 

que avalie a conveniência e a 

oportunidade de elaborar proposta de 

emenda regimental a respeito da edição 

e da revogação de súmulas e 

orientações jurisprudenciais, a ser 

deliberada pelo Tribunal Pleno. 

 

Ficaram vencidos os ministros Ives 

Gandra Martins Filho e Breno 

Medeiros. 

  

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

/366213/reforma-trabalhista-tst-anula-

normas-sobre-mudanca-de-

jurisprudencia  
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Justiça reconhece prescrição 
intercorrente em multas 
administrativas 
 
Magistrada considerou que transcorreu 
prazo superior de três anos, sem que 
ocorresse qualquer causa interruptiva 
da prescrição. 
 
quarta-feira, 18 de maio de 2022 
 
A juíza Federal Sandra Meirim Chalu 

Barbosa de Campos, da 29ª vara do Rio 

de Janeiro, reconheceu a prescrição 

intercorrente de crédito oriundo de 

processo administrativo. A magistrada 

observou que transcorreu prazo 

superior de três anos, sem que 

ocorresse qualquer causa interruptiva 

da prescrição, nos termos do art. 2º, da 

lei 9.879/99. 

 

 
Reconhecida prescrição intercorrente 

em multas administrativas.(Imagem: 

Flickr/CNJ) 

 

Trata-se de duas ações anulatórias de 

débito fiscal ajuizada por companhia 

aérea em face da União, objetivando a 

ocorrência de prescrição intercorrente. 

Narrou a companhia que o processo 

administrativo ficou paralisado, sem 

nenhuma movimentação, por longo 

período. 

 

A União Federal apresentou sua 

contestação, requerendo a 

improcedência dos pedidos, ao 

argumento, em síntese, da inexistência 

da prescrição intercorrente 

administrativa no direito tributário. 

 

Segundo a magistrada, a redação do § 1º 

do art. 1º da lei 9.873/99 é clara ao 

dispor que a prescrição intercorrente 

incide no procedimento administrativo 

paralisado por mais de três anos, 

interrompendo-se a cada evento 

ocorrido que tenha previsão no art. 2º, 

com a devolução integral da contagem 

do prazo prescricional. 

 

A magistrada analisou, então, que no 

processo administrativo do caso 

concreto transcorreu prazo superior de 

três anos, sem que ocorresse qualquer 

causa interruptiva da prescrição, nos 

termos do art. 2º, da lei 9.879/99. 

 

"Desta forma, é imperioso reconhecer 

a procedência do pedido autoral, 

impondo-se declarar a prescrição 

intercorrente da pretensão 

sancionatória, nos termos do exposto, 

com fulcro no art. 1º, § 1º, da lei 

9.873/99." 

 

Diante disso, julgou procedente o 

pedido reconhecendo a prescrição 

intercorrente do crédito oriundo de 

processo administrativo. 

 

O escritório Bernardi & Schnapp 

Advogados atua no caso. 

 

 Processos: 5089760-

65.2021.4.02.5101 e 5090293-

24.2021.4.02.5101 

 

Confira a sentença do primeiro e 

do segundo processo. 

 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9873.htm
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/9C9F337862EA69_prescricaomultaadm1.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/E239FCF4685D38_prescricaomultaadm2.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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Carf: royalties pagos a sócio PJ 
não são dedutíveis do IRPJ 
 
Decisão do colegiado se deu por seis 
votos a dois e levou em conta o artigo 
353, inciso I, do RIR/1999  
 
MARIANA RIBAS 
BRASÍLIA 
18/05/2022 07:00Atualizado em 
18/05/2022 às 08:17 
 
comentários 

Crédito: José Cruz/Agência Brasil 

 

Por seis votos a dois, o colegiado da 1ª 

Turma da Câmara Superior 

do Carf entendeu, no âmbito do 

processo 16682.722771/201635, que 

os royalties pagos a sócio pessoa 

jurídica não são dedutíveis da base de 

cálculo do IRPJ, conforme o artigo 353, 

inciso I, do RIR/1999. 

 

O dispositivo estabelece 

que não são dedutíveis “os royalties pag

os a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, 

ou dirigentes de empresas, e a seus 

parentes ou dependentes”. 

 

Em 2022, o contribuinte (IBM Brasil) 

deduziu da base de cálculo 

de IRPJ como custo os 

valores pagos à sua controladora no 

exterior pelo licenciamento de uso e 

distribuição de software. Diante disso, a 

fiscalização entendeu que os 

pagamentos são royalties, portanto, 

indedutíveis da base de 

cálculo do Imposto de Renda. 

 

Em sustentação oral, o advogado Rafael 

Gregorin disse que “trata-se da despesa 

mais relevante da indústria do software, 

então a inviabilidade dessa dedução 

certamente inviabilizaria a 

comercialização e distribuição de 

softwares no país”. 

 

Além disso, afirmou que as regras de 

indedutibilidade só seriam aplicadas 

quando os pagamentos fossem feitos aos 

sócios pessoas físicas, já que o artigo 71 

da Lei 4.506/64 diz 

que não são dedutíveis apenas os 

pagamentos feitos à “sócios”, sem 

especificações. 

 

“No meu entendimento, o Carf não pode 

negar validade ao Decreto do RIR”, 

disse a relatora, conselheira Edeli Bessa. 

Para a julgadora, o artigo 

353 do regulamento deve ser aplicado, 

restringindo a dedutibilidade 

dos royalties, quer o sócio seja pessoa 

física ou jurídica. Cinco conselheiros a 

acompanharam. 

 

O conselheiro Luís Henrique Toselli 

abriu divergência. Para ele, os custos 

com royalties são os principais para a 

contratação das atividades da empresa 

no país. O conselheiro Alexandre 

Evaristo Pinto o acompanhou. 

 

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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Modulação do IRPJ e da CSLL 
sobre a Selic 
 
Para um ordenamento jurídico 
complexo, não espere soluções simples 
 
EDUARDO MUNIZ MACHADO 
CAVALCANTI 
TATIANA ZUCONI 
18/05/2022 05:50 
 

Crédito: Unsplash 

 

Em recente artigo publicado na Revista 

de Direito Tributário Atual (RDT), 

André Freire analisa as especificidades 

da modulação de efeitos em repercussão 

geral no âmbito do direito tributário 

tomando como referência o papel do 

sobreprincípio da segurança jurídica, 

contrapondo-o à inegável contradição 

interna dos efeitos ex nunc em um 

sistema jurisdicional e de controle de 

constitucionalidade essencialmente 

retroativo. 

 

A sistematização da modulação de 

efeitos em julgamentos tributários é hoje 

um dos assuntos que mais gera 

preocupação no mundo acadêmico, 

surpreendido com o que a ausência de 

dialeticidade instaurada pelos 

julgamentos de temas de repercussão 

geral de forma virtual estabeleceu no 

sistema de jurisdição constitucional, em 

especial na casuística modulação de 

efeitos realizada sem critérios técnicos 

ou maior grau de preocupação com a 

motivação lógica passível de gerar certo 

tipo de autocontenção ou autolimitação 

judicial. 

 

Não é nosso propósito neste breve texto 

questionar as modulações de efeitos já 

fixadas pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) nos julgamentos de 

repercussão geral, com aumento 

exponencial na pandemia da Covid-19. 

Tratam-se de linhas reflexivas, 

preocupadas e com uma dose forte de 

consternação, tal qual muitos já o 

fizeram, com a ausência de 

sistematização das regras para 

modulação de efeitos do julgado e os 

efeitos nocivos trazidos, não somente ao 

universo jurídico, mas à própria 

estabilidade macroeconômica, haja vista 

a segurança jurídica constituir uma 

verdadeira viga de sustentação. 

 

Veja-se o exemplo do julgamento dos 

embargos de declaração no RE n° 

1.063.187, Tema 962, do STF em 27 de 

setembro de 2021. Nessa oportunidade, 

a corte pronunciou a tese da 

inconstitucionalidade da incidência do 

IRPJ e da CSLL sobre os valores 

relativos à taxa Selic recebidos em 

razão da repetição do indébito 

tributário. 

 

O acórdão do referido julgado foi 

publicado no dia 16 de dezembro de 

2021 e os embargos de declaração com 

pedido de modulação de efeitos foram 

protocolizados pela União (Fazenda 

Nacional) apenas em 7 de fevereiro de 

2022, haja vista a suspensão dos prazos 

processuais pela Portaria STF GDG n° 

69/2021. Somente em 29 de abril deste 

ano o STF, por unanimidade de votos, 

acolheu os embargos de declaração e 

modulou a decisão embargada que 
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passou a gerar efeitos ex nunc, a partir 

da data da publicação da ata do 

julgamento do mérito, no dia 30 de 

setembro de 2021. 

 

A correspondente modulação apontou a 

preservação da inconstitucionalidade 

normativa — qual seja, incidência de 

IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic, para: a) 

ações ajuizadas até 17 de setembro de 

2021 (data no início do julgamento do 

mérito); b) os fatos geradores anteriores 

a 30 de setembro de 2021 em relação aos 

quais não tenha havido o pagamento do 

IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de 

repercussão geral. 

 

A primeira crítica ao assunto, como dito, 

refere-se ao aspecto cronológico. A 

modulação sobreveio apenas sete meses 

depois do julgamento de mérito. Neste 

“meio tempo”, no dia 15 de dezembro de 

2021, a Receita Federal publicou a 

Solução de Consulta n° 

183/2021, “desconhecendo” o 

julgamento de mérito do tema e a tese 

assentada, tendo declarado 

expressamente que sobre a taxa Selic 

devem ocorrer a incidência do IRPJ e da 

CSLL. 

 

Para todos os efeitos, portanto, os 

contribuintes não poderiam deixar de 

recolher os tributos, provocando-os a 

buscarem manifestação judicial em 

ações próprias, mesmo após o 

julgamento pelo STF. Aqui o segundo 

ponto de crítica, as circunstâncias 

jurídicas levaram os contribuintes a 

procurarem proteção judicial com a 

pretensão de afastar a exigência do IRPJ 

e da CSLL sobre eventos que não se 

ajustavam ao fato gerador desses 

tributos, mas ficaram num “limbo”. O 

Supremo está aplicando – às avessas — 

a velha máxima “dormientibus non 

succurrit jus” (o direito não socorre aos 

que dormem). 

Não sobram apenas censuras. O voto do 

relator, ministro Dias Toffoli, acolhido à 

unanimidade pelos demais pares, 

evidencia a preocupação da corte em 

afastar a possibilidade de autuação do 

fisco federal para formalizar a cobrança 

de tributo com base em disposições cuja 

constitucionalidade já foi reconhecida 

pela Corte Suprema. 

 

A alínea “b” da modulação de efeitos 

deixa claro que, se não é possível para o 

contribuinte repetir o que já recolheu de 

forma indevida, também para o fisco não 

é possível exigir tributo inconstitucional. 

Importante a preocupação em deixar 

claro o efeito inverso, para o fisco, da 

prospectividade de sua decisão. Nesse 

ponto um único aspecto chamou a 

atenção, o relator menciona em seu voto 

o entendimento proferido pelo ministro 

Luís Roberto Barroso no julgamento dos 

embargos de declaração opostos na ADI 

4.411. Esse voto, todavia, sequer está 

formalizado, haja vista a suspensão do 

julgamento em 12 de abril de 2022, o que 

compromete, de pronto, a 

cognoscibilidade da fundamentação 

externada. 

 

De toda forma, nada mais razoável para 

a harmonia do sistema do que afastar a 

possibilidade de cobrança pelo fisco de 

um tributo reconhecidamente 

inconstitucional, ainda que a decisão 

tenha previsão de efeitos ex nunc. A 

contradição interna do sistema seria 

tamanha acaso possibilitada a 

convivência entre a impossibilidade de 

repetição do indébito pelo contribuinte, 

e a possibilidade de lançamento de 

ofício, pelo fisco, que tenderia à 

descredibilidade do sistema tributário 

como um todo, com nefastos efeitos para 

a própria arrecadação. 

 

Colocando em termos, com a finalidade 

ousada de alcançar um didatismo 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3879523
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pragmático, com a pretensão de conferir 

maior grau de objetividade ao 

julgamento, o cenário pode ser assim 

desenhado: 

 

1. contribuintes que não 

recolheram IRPJ e CSLL 

sobre a taxa Selic na 

repetição de indébito 

tributário decorrente de 

decisão judicial transitada 

em julgado, mesmo que 

para fatos geradores 

anteriores a 30 de setembro 

de 2021, não poderão sofrer 

a exigência desses tributos 

pelo fisco federal e aqui nos 

parece que estão 

contemplados até mesmo 

débitos já inscritos em 

DAU; 

 

2. contribuintes que 

ajuizaram ação até 17 de 

setembro de 2021 não só 

não mais terão que recolher 

os tributos, como também 

poderão repetir os 

recolhimentos realizados 

nos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento da ação. 

 
 

Para os contribuintes que estão 

compensando agora os créditos da 

chamada “tese do século” ou para 

aqueles que já compensaram, mas não 

recolheram os tributos, a incidência do 

IRPJ e da CSLL sobre a Selic está 

afastada, enquanto para aqueles que já 

promoveram o recolhimento desses 

tributos, se ajuizaram ação antes do dia 

17 de setembro com o objetivo de afastar 

a incidência, poderão repetir os valores 

recolhidos. 

 

A modulação de efeitos das decisões pelo 

Supremo tem provocado “distorções” 

sistêmicas, especialmente por atentar 

contra os sobreprincípios da isonomia e 

da segurança jurídica, e ainda vem 

exigindo dos contribuintes, no já 

complexo sistema normativo-tributário, 

a difícil compreensão do seu conteúdo e 

alcance. Como diria um amigo 

procurador da Fazenda Nacional, para 

um ordenamento jurídico complexo, não 

espere soluções simples. 

 

EDUARDO MUNIZ MACHADO 

CAVALCANTI – Procurador do 

Distrito Federal. Advogado. Mestre em 

direito público com ênfase em direito 

tributário pela Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). Doutorando em 

direito. Exerceu os cargos de Procurador 

da Fazenda Nacional e Procurador do 

Estado de Minas Gerais, junto aos 

Tribunais Superiores. Sócio da Bento 

Muniz Advocacia 

TATIANA ZUCONI – Advogada na 

Bento Muniz Advocacia. Pós-graduada 

em direito constitucional pelo Instituto 

Brasiliense de Direito Público (IDP) e 

em direito tributário pelo Instituto 

Brasileiro de Estudos Tributários 

(IBET). Membro da Comissão de Direito 

Tributário da OAB-DF 
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O que está em jogo no PL das 
Debêntures da Infraestrutura 
 
Novo tipo de titulo prevê incentivos 
para atrair fundos de pensão e 
investidor estrangeiro para alavancar o 
setor de infraestrutura 
 
JULIANNA GRANJEIA 
SANTOS 
18/05/2022 08:20Atualizado em 
18/05/2022 às 08:22 
 
comentários 

Foto: Pixabay 

 

Acompanhado de perto pelo mercado 

financeiro, o Projeto de Lei das 

Debêntures de Infraestrutura (PL 

2646/2020) está na agenda de 

prioridades do governo federal. No 

entanto, está parado desde o ano 

passado, quando foi aprovado na 

Câmara dos Deputados. 

 

Segundo a Associação Brasileira da 

Infraestrutura e Indústrias de Base 

(ABDIB), em 2020, o investimento total 

realizado na infraestrutura brasileira 

somou cerca de 1,7% do Produto Interno 

Bruto (PIB). No entanto, de acordo com 

a associação, são necessários 

investimentos anuais correspondentes a 

4,3% do PIB, ao longo dos próximos dez 

anos, para o país reduzir gargalos no 

desenvolvimento econômico e social. 

 

Estudo da Fundação Getulio Vargas 

(FGV) apontou que o investimento no 

Brasil na última década é o menor em 50 

anos e que país possui a menor taxa de 

investimento em infraestrutura do 

mundo. 

 

Considerando esse nível de defasagem 

nos investimentos, para o setor de 

infraestrutura é fundamental que haja 

um complemento do setor privado ao 

público para assegurar o crescimento. 

 

Para mensurar a importância deste 

projeto é preciso dar um passo atrás para 

entender melhor o que são debêntures e 

como elas podem ajudar a alavancar o 

setor de infraestrutura do país. 

 

Uma debênture é um titulo de mercado 

de capitais, um papel emitido que 

representa uma dívida com promessa de 

pagamento de juros negociáveis no 

mercado após determinado período. 

 

O PL 2646/200 cria as debêntures de 

infraestrutura, que seriam emitidas por 

concessionárias de serviços públicos 

para financiar grandes projetos do setor, 

que costumam ter valores na casa de 

bilhão. 

 

“Uma empresa precisa duplicar uma 

rodovia, por exemplo, e essa obra vai 

custar R$ 1 bilhão. Eu tenho duas 

alternativas principais: ou eu vou para o 

mercado financeiro, atrás de um banco 

que possa me emprestar esse dinheiro e 

eu devolvo com juros, como se fosse um 

financiamento, ou eu vou para o 

mercado de capitais. Vou emitir papeis 

de dívida. Esses títulos chamam 

debêntures e várias pessoas e empresas 

podem adquirir esses papeis. É como se 

fosse um crowdfunding”, explica Isadora 
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Cohen, advogada especialista em Direito 

da Infraestrutura, presidente da Infra 

Women Brazil, fundadora 

da Infracast e sócia da ICO-

Consultoria. 

 

A Legislação já prevê as debêntures 

incentivadas (Lei 12.431/11), cujo 

benefício fiscal fica com o comprador do 

papel – o investidor que adquire o título 

no mercado. Nas debêntures de 

infraestrutura, o desconto será para o 

emissor – a concessionária responsável 

pelo projeto. 

 

Assim, os juros que deverão ser pagos 

pela concessionária aos investidores são 

deduzidos da base de cálculo do Imposto 

de Renda e da Contribuição Social sobre 

Lucro Líquido (CSLL) da 

concessionária, com um incentivo fiscal 

adicional. O objetivo é baratear os 

projetos de infraestrutura no país, 

também podendo reduzir o valor dos 

títulos emitidos, o que deve atrair mais 

investidores, inclusive estrangeiros, 

além dos fundos de pensão, que são 

isentos de Imposto de Renda. 

 

O deputado Arnaldo Jardim 

(Cidadania–SP), relator do PL das 

Debêntures da Infraestrutura, explica 

que a demora na continuidade da 

tramitação do projeto se dá por uma 

possível alteração nas alíquotas do 

Imposto de Renda – projeto que 

também está em tramitação e aguarda 

votação no Senado. 

 

“Logo depois do PL das Debêntures ser 

aprovado, nós tivemos um problema. O 

governo mandou o projeto que mudava 

a alíquota do Imposto de Renda e isso 

impactaria os fundos de investimentos e 

o regime tributários das debêntures. 

Isso acabou congelando o projeto no 

Senado”, afirmou Jardim. 

 

O parlamentar tem se reunido com 

membros do Ministério da Economia, da 

Receita Federal, do Congresso e de 

entidades representativas para 

destravar a proposta. “Nós já 

conseguimos ter um entendimento 

melhor dessa alteração, tem uma 

proposta alternativa em estudo. 

Estamos próximos de ter uma solução e 

um consenso para ser votada no 

Senado”, disse o deputado. 

 

Jardim explica que a alternativa em 

estudo é que haja um percentual móvel 

na tributação. “Para manter a 

competitividade dos papeis, em vez de 

termos um percentual fixo de tributação, 

termos um percentual móvel que, na 

medida em que as outras tributações se 

alteram, poderá se alterar também, 

mantendo assim o diferencial tributário, 

que é a atração para a aplicação e 

debêntures”. 

 

Representantes do setor de 

infraestrutura avaliam que o texto do PL 

está complexo e que é preciso melhorar 

a redação e esclarecer melhor a 

tributação e alíquotas para que, de fato, 

as debêntures cumpram seu objetivo. 

 

“As debêntures de infraestrutura vão 

tentar promover a inserção mais 

acentuada dos fundos de pensão que são 

bem atuantes em infraestrutura no 

mundo, mas aqui a participação ainda é 

mais tímida. O Brasil tem lançado 

muitos projetos de infraestrutura, seja 

no âmbito federal seja nos estados. E 

hoje a gente vê um posicionamento do 

mercado financeiro muito diferente do 

que via no passado”, diz Cohen. 

 

Para a advogada, há uma mudança no 

cenário que faz com que seja urgente a 

criação de novos mecanismos que 

incentivem a inserção de mercado 

https://www.jota.info/tudo-sobre/infracast
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privado para sanar o déficit de 

investimento no setor de infraestrutura. 

 

“Os bancos públicos, como BNDES e 

Caixa, até 2015 eram os grandes 

financiadores e fomentadores dos 

projetos de infraestrutura. Hoje, eles são 

mais indutores de bons projetos, mas 

não necessariamente financiador. Isso 

faz com que seja urgente a criação de 

novos mecanismos que incentivem 

inserção de mercado privado nesses 

projetos. Não significa que bancos 

públicos não devem continuar 

investindo em projetos de 

infraestrutura, mas considerando o 

déficit dos últimos anos no investimento 

na área é preciso um esforço coletivo”, 

afirma Cohen. 

 

Green bonds 
 
O PL 2646/2020 também lista setores 

que podem emitir “green bonds” – os 

títulos verdes – como, por exemplo, 

energia renovável, controle de poluição e 

conservação da biodiversidade terrestre 

e aquática – e condiciona a concessão de 

beneficio fiscal adicional à certificação 

dos projetos por entidades 

especializadas nacionais ou 

internacionais. 

 

JULIANNA GRANJEIA – Repórter 

freelancer 
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Brasil 

Economia cresceu 1,5% no 1º 
trimestre, aponta Monitor do 
PIB da FGV 
 
“O setor de serviços destacou-se no 
desempenho positivo do PIB. Por ter 
sido fortemente impactado pela 
pandemia, este setor tem tido bastante 
espaço para crescer e recuperar o nível 
de atividade que possuía antes da 
chegada da pandemia", ressalta a 
entidade 
 
Por Valor — São Paulo 
17/05/2022 10h41  Atualizado há 12 
minutos 

 
O Monitor do PIB, calculdo pelo 

Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), 

sinaliza crescimento de 1,5% na 

atividade econômica no primeiro 

trimestre de 2022, em comparação 

com o quarto trimestre de 2021, e 

de 1,8% em março, perante o mês 

anterior. Ambos os cálculos foram 

realizados na série com ajuste sazonal. 

Na comparação interanual, a economia 

cresceu 2,4% nos três primeiros meses 

de 2022 e 4,2% em março. 

 

“O setor de serviços destacou-se 

no desempenho positivo do PIB. 

Por ter sido fortemente impactado 

pela pandemia, este setor tem tido 

bastante espaço para crescer e 

recuperar o nível de atividade que 

possuía antes da chegada da 

pandemia. Dentre as atividades 

que compõem o setor, apenas as de 

outros serviços e de 

administração, educação e saúde 

pública ainda não haviam 

recuperado, no quarto trimestre 

de 2021, o nível de atividade pré-

pandemia”, diz Juliana Trece, 

coordenadora da pesquisa. 

 

Com o resultado do primeiro trimestre 

deste ano, a atividade de outros serviços 

ultrapassou o nível pré-pandêmico, diz a 

economista. “Nota-se que o desempenho 

do PIB ainda tem sido impulsionado 

pela normalização do nível de atividade 

pré-pandemia e este efeito está se 

esgotando, o que liga um alerta para a 

sustentabilidade do crescimento.” 

 

O consumo das famílias cresceu 3,4% no 

primeiro trimestre, em comparação ao 

mesmo período do ano anterior, 

segundo o FGV Ibre. “O consumo de 

serviços é o grande responsável por esse 

desempenho positivo, que foi muito 

influenciado pelos serviços de 

alojamento, alimentação e domésticos 

que voltaram a crescer 

significativamente após o afrouxamento 

das medidas de isolamento social. Como 

destaque negativo, o consumo de 

duráveis caiu 6,7%, sendo o único 

componente do consumo das famílias a 

apresentar queda.” 

 

O FGV Ibre utiliza a série trimestral 

interanual para a análise desagregada 

dos componentes da demanda por 

considerar que essa apresenta menor 

volatilidade do que as taxas mensais e 

aquelas ajustadas sazonalmente, 

permitindo melhor compreensão da 

trajetória de seus componentes. 

 

A formação bruta de capital fixo (FBCF), 

um indicativo de investimentos, 

aumentou 1,5% no primeiro trimestre, 

ante um ano antes. Desde o quarto 

trimestre de 2021, na análise da taxa 

trimestral móvel, apenas o componente 

de máquinas e equipamentos apresenta 

queda, encerrando o primeiro trimestre 
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deste ano com retração de 4,8%, diz o 

FGV Ibre. 

 

“Como vem ocorrendo, em meses 

anteriores, as quedas disseminadas 

entre os segmentos de automóveis, 

máquinas e equipamentos elétricos e 

mecânicos são os principais 

responsáveis por essa retração.” 

 

A exportação de bens e serviços 

apresentou crescimento de 9,6% no 

primeiro trimestre em comparação ao 

mesmo período do ano passado, diz o 

documento. Os principais responsáveis 

por esse elevado crescimento são a 

exportação de serviços (14,7%), bens 

intermediários (14,3%) e produtos 

agropecuários (29,5%). 

 

A importação de bens e serviços 

apresentou retração de 1,8% no primeiro 

trimestre, em relação ao mesmo 

intervalo do calendário anterior. 

“Apesar do bom desempenho de serviços 

e da extrativa mineral, a queda na 

importação de produtos agropecuários e 

de produtos industrializados fez com 

que o indicador apresentasse resultado 

negativo.” 

 

O FGV Ibre estima que o acumulado do 

PIB no primeiro trimestre de 2022, em 

valores correntes, foi de R$ 2,458 

trilhões. 

 

A taxa de investimento no primeiro 

trimestre correspondeu a 18,4%, na série 

a valores correntes. O resultado 

apresenta uma taxa de investimento 

acima da taxa de investimento média 

trimestral considerando o período desde 

2000 e acima da taxa de investimento 

média considerando o período desde o 

primeiro trimestre de 2015. 

 

 
— Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/17/economia-cresceu-
15percent-no-1o-trimestre-aponta-
monitor-do-pib-da-fgv.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Brasil 

Mudança no frete da 
Petrobras tem efeito limitado 
no preço de combustível 
 
Para especialistas, alteração de regra 
seria paliativo e pode criar distorções de 
mercado 
 
Por Gabriela Ruddy, Fábio Couto e 
Rafael Rosas — Do Rio 
17/05/2022 05h01  Atualizado há 2 
horas 

 

 
José Augusto de Castro: Mudar CIF por 

FOB pode fazer estatal economizar — 

Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

Uma eventual mudança no cálculo 

do frete da Petrobras depende de 

negociações comerciais da petroleira 

com clientes e teria impacto limitado 

nos preços finais de combustíveis, 

dizem especialistas. Discussões sobre o 

tema ocorrem no contexto da alta de 

preços de combustíveis. O jornal “O 

Globo” publicou no fim de semana que o 

governo considera mudar a metodologia 

usada no cálculo do frete do petróleo que 

é enviado pela empresa às refinarias. 

 

O preço atual do frete nesse transporte é 

calculado por meio do CIF (cost, 

insurance, and freight, na sigla em 

inglês), método de exportação em que o 

vendedor paga as despesas até que o 

produto seja carregado no navio. A 

proposta seria alterar o CIF para FOB 

(free on board, na sigla em inglês), 

modalidade na qual o comprador 

assume as responsabilidades por todos 

os riscos e custos no transporte. 

 

Especialistas explicam que, na prática, 

com essa mudança, o governo busca 

usar os preços de exportação do petróleo 

produzido pela estatal como base para as 

cotações dos combustíveis vendido às 

distribuidoras nas refinarias. Na atual 

política, os preços são calculados a partir 

da paridade de importação. Analistas de 

grandes bancos e especialistas do setor 

são céticos quanto à adoção da mudança 

e a efetividade da proposta. 

 

A capacidade de refino no país não é 

suficiente para atender a toda a 

demanda nacional e, para ser 

plenamente suprido, o mercado interno 

depende da importação, que pode ficar 

inviável para players menores caso a 

Petrobras pratique preços abaixo dos 

que são usados para comprar os 

produtos no exterior. “O preço do diesel 

pode cair pela Petrobras, mas aumenta a 

defasagem com os importadores. A 

Petrobras vai aumentar a importação? 

Se não, vamos ter problemas”, diz o 

coordenador-técnico do Instituto de 

Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (Ineep), 

Rodrigo Leão. 

 

Segundo Leão, a medida seria paliativa 

e, caso tenha algum efeito prático na 

redução dos preços nas refinarias da 

Petrobras, a queda pode não chegar às 

bombas, pois pode ser compensada por 

novos aumentos nos preços 
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internacionais. Uma fonte do setor 

aponta também riscos de distorções no 

mercado. “O preço da Petrobras cai, mas 

aumenta a defasagem em relação a 

outros importadores. Players menores 

vão precisar sair da importação e a 

atividade vai ficar concentrada nas 

grandes empresas, que conseguem 

custos menores. Vai se criar um 

desequilíbrio”, diz. 

 

Para o analista da Ativa Investimentos 

Ilan Arbetman, a medida pode levar a 

alguma redução nos custos da Petrobras, 

mas seria uma forma indireta de baixar 

preços e, por isso, não teria impactos 

grandes nas cotações finais. Ele explica 

que adotar uma mudança no frete, no 

caso das exportações do petróleo cru 

produzido pela Petrobras, pode 

prejudicar as negociações da companhia 

no mercado internacional, 

principalmente com clientes asiáticos. 

Segundo informações da estatal, no 

primeiro trimestre 56% das exportações 

de óleo bruto foram para a China. “Não 

é fácil alterar condições comerciais com 

grandes compradores. Existe o risco de o 

cliente buscar a concorrente, à procura 

de condições melhores”, afirma 

Arbetman. 

 

Já o presidente executivo da Associação 

de Comércio Exterior do Brasil (AEB), 

José Augusto de Castro, acredita que a 

mudança na importação de petróleo e 

derivados da modalidade CIF para FOB 

pode trazer vantagens. Ele frisa que o 

custo do produto importado pelo CIF 

tende a ser maior que o do FOB, uma vez 

que, ao pagar o seguro e o frete, o 

exportador vende um “pacote fechado” e 

acaba por majorar os custos. Para ele, a 

Petrobras tem tamanho suficiente para 

negociar uma mudança na modalidade 

de importação. “Tecnicamente é uma 

boa saída, tem grande chance dela 

economizar na importação”, diz, 

acrescentando que “geralmente” a 

empresa consegue ganhos ao negociar 

diretamente o frete. 

 

Procurada, a Petrobras ratificou a 

prática de preços em equilíbrio com o 

mercado externo, mas evitando repassar 

volatilidades conjunturais. Fontes 

dizem que “não faz sentido” uma 

mudança. “A maneira correta de usar 

preços de exportação como base seria ter 

capacidade de refino para exportar 

derivados. Não é o caso”, diz fonte. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/17/mudanca-no-frete-da-
petrobras-tem-efeito-limitado-no-
preco-de-combustivel.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Agenda do dia: IGP-10, 
Monitor do PIB, Dados do 
varejo nos EUA e discurso de 
Powell 
 
Confira o que você precisa saber e 
acompanhar nesta terça-feira 
 
Por André Mizutani e Carlos Mercuri, 
Valor — São Paulo 
17/05/2022 08h12  Atualizado há 3 
horas 

 
As atenções dos investidores se voltam 

aos Estados Unidos nesta sessão. Às 

9h30, o Departamento do Comércio do 

país comunica o dado de vendas no 

varejo de abril. As estimativas são de alta 

de 0,9% na comparação mensal e alta de 

4,2% na anual. Às 15h, o presidente do 

Federal Reserve, Jerome Powell, profere 

discurso. Veja, abaixo, a agenda 

completa desta terça-feira: 

 

FGV divulga IPC-S Capitais da 
segunda quadrissemana de maio 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

divulga, às 8h, o Índice de Preços ao 

Consumidor – Semanal (IPC-S) para 

sete capitais brasileiras da segunda 

quadrissemana de maio. A 

desaceleração da inflação medida pelo 

IPC-S para 0,83% na primeira leitura de 

maio, vindo de 1,08% na imediatamente 

anterior, a do encerramento de abril, foi 

verificada nas sete capitais pesquisadas. 

As cidades em que a FGV faz coleta — e 

nas quais houve recuo da alta de preços 

em relação à leitura imediatamente 

anterior — são: Salvador (0,82% para 

0,80%), Brasília (1,69% para 1,42%), 

Belo Horizonte (1,05% para 0,82%), 

Recife (1,22% para 0,99%), Rio de 

Janeiro (1,07% para 0,74%), Porto 

Alegre (0,95% para 0,47%) e São Paulo 

(1,04% para 0,89%). 

 

FGV informa IGP-10 de maio 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

informa, às 8h, o Índice Geral de Preços 

– 10 (IGP-10) de maio, calculado entre 

11 de abril e 10 de maio. O indicador 

subiu 2,48% em abril. No mês anterior, 

o índice havia registrado alta de 1,18%. 

Com esse resultado, o índice acumula 

alta de 7,63% no ano e de 15,65% em 12 

meses. Em abril de 2021, o índice subira 

1,58% no mês e acumulava elevação de 

31,74% em 12 meses. O Índice de Preços 

ao Produtor Amplo (IPA) subiu 2,81% 

em abril. No mês anterior, o índice havia 

registrado taxa de 1,44%. O Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC) variou 

1,67% em abril. Em março, o índice 

havia apresentado taxa de 0,47%. O 

Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC) subiu 1,17% em abril. No mês 

anterior a taxa foi de 0,34%. 

 

FGV comunica Monitor do PIB 
referente a março 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) 

comunica, às 10h15, o Monitor do PIB 

referente ao mês de março. O Monitor 

do PIB-FGV apontou, na análise da série 

dessazonalizada, crescimento de 0,6% 

na atividade econômica em fevereiro, 

em comparação a janeiro, e crescimento 

de 1,1% no trimestre móvel findo em 

fevereiro, em comparação com o findo 

em novembro. Na comparação 

interanual a economia cresceu 1,2% em 

fevereiro e 1,7% no trimestre móvel 

findo em fevereiro. O consumo das 

famílias cresceu 2,1% no trimestre móvel 

findo em fevereiro em comparação ao 
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mesmo período do ano passado. A 

Formação bruta de Capital Fixo (FBCF) 

cresceu 0,4% no trimestre móvel findo 

em fevereiro em comparação ao mesmo 

trimestre do ano anterior. A exportação 

apresentou crescimento de 12,5% no 

trimestre móvel findo em fevereiro em 

comparação ao mesmo período do ano 

passado. A importação apresentou 

retração de 2,1% no trimestre móvel 

findo em fevereiro em comparação ao 

mesmo período do ano passado. 

 

Tesouro realiza leilão tradicional 
de LFT e NTN-B 
 
A Secretaria do Tesouro Nacional faz às 

11h leilão tradicional de Letras 

Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do 

Tesouro Nacional Série B (NTN-B). As 

LFT vencem em 1º de setembro de 2028 

e as NTN-B, em 15 de maio de 2025, 15 

de agosto de 2032 e 15 de maio de 2045. 

A liquidação financeira dos papeis 

ocorrerá na quarta-feira. 

 

Presidente do Fed de Saint Louis 
discursa 
 
O presidente do Federal Reserve de 

Saint Louis, James Bullard, discursa às 

9h (de Brasília). Já o presidente do Fed 

da Filadélfia, Patrick Harker, fala às 

10h15 (de Brasília). A presidente do Fed 

de Cleveland, Loretta Mester, discursa 

às 15h30 (de Brasília). O presidente do 

Fed de Chicago, Charles Evans, profere 

discurso às 19h45 (de Brasília). 

 

EUA comunicam vendas no varejo 
de abril 
 
O Departamento do Comércio dos EUA 

comunica, às 9h30 (de Brasília), o dado 

de vendas no varejo de abril. A leitura 

anterior foi de alta de 0,5% na 

comparação mensal e de alta 6,9% na 

base anual. Estimativas de alta de 0,9% 

na comparação mensal e alta de 4,2% na 

anual. 

 

Fed expõe produção industrial 
dos EUA em abril 
 
O Federal Reserve (Fed) expõe, às 10h15 

(de Brasília), a produção industrial dos 

EUA de abril. Em março, a produção 

industrial aumentou 0,9% na 

comparação mensal e aumentou 5,5% na 

comparação anual. O consenso é de alta 

de 0,5% (mensal) e 2% (anual). 

 

EUA mostram índice de estoques 
empresariais de março 
 
O Departamento do Comércio dos EUA 

mostra, às 11h (de Brasília), seu índice de 

estoques empresariais de março. Em 

fevereiro, os estoques subiram 1,5% na 

comparação mensal e a expectativa é de 

alta de 1,9%. 

 

NAHB publica Índice de Mercado 
de Habitação dos EUA de maio 
 
A Associação Nacional de Construtores 

Residenciais (NAHB) noticia, às 11h (de 

Brasília), o Índice de Mercado de 

Habitação dos EUA de maio. Em abril, o 

índice estava em 77 e a estimativa é 75. 

 

Presidente do BCE profere 
discurso 
 
A presidente do Banco Central Europeu 

(BCE), Christine Lagarde, profere 

discurso às 14h (de Brasília). 

 

Presidente do Federal Reserve 
profere discurso 
 
O presidente do Federal Reserve, 

Jerome Powell, profere discurso às 15h 

(de Brasília). 
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Jerome Powell — Foto: Alex 

Brandon/AP 

 

API divulga estoques de petróleo 
bruto nos EUA na semana 
 
O Instituto Americano de Petróleo (API) 

divulga, às 17h30 (de Brasília), os dados 

de estoques de petróleo bruto nos EUA 

na semana até 13 de maio. Na semana 

anterior, os estoques aumentaram em 

1.618 milhão de barris. 

 

BC do Japão informa índice 
Reuters Tankan de maio 
 
O Banco do Japão (BoJ, banco central) 

informa, às 20h (de Brasília), o índice 

Reuters Tankan de maio, que inclui o 

índice de confiança das grandes 

empresas manufatureiras. No mês 

anterior, o índice foi 11 e a expectativa é 

de 10. 

 

Japão comunica PIB do 1º 
trimestre 
 
O governo do Japão comunica, às 20h50 

(de Brasília), o dado preliminar do PIB 

do primeiro trimestre de 2022. A leitura 

anterior foi de alta de 5,4%, em termos 

anualizados, e aumento de 1,1% na 

comparação ante o trimestre anterior. 

Estimativas de queda de 1,8% (anual) e 

baixa de 0,4% (trimestral). 

 

Bolsonaro participa de 
inauguração no Sergipe 
 
O presidente Jair Bolsonaro embarca, às 

7h45, para Propriá (SE) onde, às 11h15, 

participa de cerimônia de inauguração 

da duplicação de trecho da BR-101/SE e 

conclusão dos acessos à ponte sobre o rio 

São Francisco. Às 12h30, embarca de 

volta para Brasília. 

 

Congresso se reúne para 
promulgar PEC 122 
 
O Congresso Nacional reúne-se às 15h 

para promulgação da Emenda 

Constitucional n° 122, de 2022, 

referente à Proposta de Emenda à 

Constituição n° 32 de 2021, que altera a 

Constituição Federal para elevar para 70 

anos a idade máxima para a escolha e 

nomeação de membros do Supremo 

Tribunal Federal, do Superior Tribunal 

de Justiça, dos Tribunais Regionais 

Federais, do Tribunal Superior do 

Trabalho, dos Tribunais Regionais do 

Trabalho, do Tribunal de Contas da 

União e dos Ministros civis do Superior 

Tribunal Militar. 

 

Senado analisa texto que prevê 
gratuidade de bagagens e outras 
três MPs 
 
O Plenário do Senado deve votar, a 

partir das 16h, quatro medidas 

provisórias já aprovadas pela Câmara. A 

Medida Provisória 1.089/2021, 

conhecida como MP do Voo Simples, 

que disciplina o transporte aéreo no 

país, com o intuito de atrair investidores 

e desburocratizar o setor; a MP 

1.094/2021, que traz isenção de Imposto 

de Renda Retido na Fonte (IRRF) para 

pagamentos de leasing (arrendamento) 

de aeronaves por empresas brasileiras a 

empresas do exterior; a MP 1.082/2021, 

que altera para no mínimo 40% o 

repasse obrigatório do Fundo 

Penitenciário Nacional (Funpen), 

administrado pela União, aos fundos de 

Estados, Distrito Federal e municípios, e 

a MP 1.083/2021, que abre crédito 

extraordinário para o Ministério da 
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Saúde no valor de R$ 6,4 bilhões para a 

compra de vacinas contra a covid-19. 

 

CAE analisará abatimento no IR 
para compra de remédios 
 
A Comissão de Assuntos Econômicos 

(CAE) do Senado, em sessão agendada 

para as 9h, analisa o projeto de lei 

523/2011, que promove abatimento no 

Imposto de Renda pela compra de 

medicamentos contra várias doenças, 

incluindo câncer e diabetes. 

 

Comissão do Senado faz audiência 
sobre créditos a distribuidoras 
 
A Comissão de Infraestrutura do Senado 

faz audiência às 10h para discutir a 

utilização dos créditos tributários 

obtidos pelas distribuidoras para efeitos 

de redução da tarifa de energia elétrica. 

Convidados representantes do 

Ministério de Minas e Energia, da 

Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), da Associação Brasileira de 

Companhias de Energia Elétrica 

(ABCE), da Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica 

(Abradee), do Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor (Idec) e da 

Receita Federal do Brasil. 

 

Representação no Parlamento do 
Mercosul vota tratados 
 
A representação brasileira no 

Parlamento do Mercosul se reúne às 15h 

para votar tratados multilaterais, como o 

“Acordo para a Eliminação da Cobrança 

de Encargos de Roaming Internacional”. 

 

Câmara vota MP que permite 
renegociação de dívidas do Fies 
 
A Câmara dos Deputados pode votar a 

Medida Provisória (MP) 1.090/21, que 

permite a renegociação de débitos junto 

ao Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies) relativos a contratos formulados 

até o segundo semestre de 2017. A pauta 

do Plenário - que se reúne a partir de 

13h55 - conta com mais sete MPs, entre 

elas a que aumentou o salário mínimo 

em janeiro deste ano (MP 1.091/21) para 

R$ 1.212 ao mês. Entre os projetos de lei, 

está pautado o PL 4.749/16, que cria 

pena de reclusão de 2 a 4 anos para 

quem deixar de comunicar à autoridade 

competente os casos de que tenha 

conhecimento envolvendo suspeita ou 

confirmação de crime sexual contra 

vulnerável. Também na pauta PL 

4.438/21, que prevê medidas protetivas 

de urgência para idosos e pessoas com 

deficiência vítimas de violência ou na 

iminência de sofrê-la. 

 

Comissão da Câmara debate 
condições de trabalho 
 
A Comissão de Seguridade Social da 

Câmara faz audiência pública às 9h 

sobre “Atuais condições de trabalho dos 

servidores do INSS”. Estão convidados 

representante do Ministério da 

Economia e o presidente do INSS, 

Guilherme Serrano. 

 

CCJ da Câmara faz audiência 
sobre estabelecimentos penais 
 
A Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) da Câmara realiza audiência 

pública às 9h sobre execução de 

atividades indiretas nos 

estabelecimentos penais. Participam 

secretários de administração 

penitenciária de vários Estados. 

 

CCJ da Câmara vota regras para 
estagiários 
 
A Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) da Câmara faz sessão às 13h para 

votar diversos projetos. Entre eles, estão 

mudanças nas regras de seleção de 

estagiários para empresas (como proibir 

que seja cobrada experiência prévia). 
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Guedes reúne-se com diretor da 
Mubadala e ministros 
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

reúne-se, às 10h, com o secretário 

especial da Receita Federal do Brasil, 

Júlio César Gomes. Às 11h, terá reunião 

com o ministro de Minas e Energia, 

Adolfo Sachsida; o presidente do 

BNDES, Gustavo Montezano, o 

presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp, 

entre outras autoridades. Às 12h, fará 

reunião com o secretário executivo, 

Marcelo Guaranys, e demais secretários. 

Às 15h, reúne-se com o secretário 

especial de Comércio Exterior e 

Assuntos Internacionais, Roberto Fendt. 

Às 16h, reúne-se com o diretor de 

Operações e Relações Institucionais da 

Mubadala, Ricardo Paes. Às 17h, terá 

reunião com o ministro da Educação, 

Victor Godoy Veiga. Às 18h, terá reunião 

com a secretária especial de 

Produtividade e Competitividade, 

Daniella Marques. 

 

Campos Neto tem agenda de 
despachos internos 
 
O presidente do BC, Roberto Campos 

Neto, tem agenda de despachos internos 

em São Paulo. 

 

Diretor do BC tem reunião com 
secretário do Tesouro 
 
O diretor de Política Monetária do Banco 

Central (BC), Bruno Serra Fernandes, 

tem reunião por videoconferência, às 9h, 

com o secretário do Tesouro Nacional, 

Paulo Valle, sobre assuntos 

institucionais. Otávio Ladeira, 

subsecretário da Dívida Pública; David 

Athayde, subsecretário de Planejamento 

Estratégico da Política Fiscal, e André 

Melo, chefe da Assessoria Econômica, 

também participam. Às 10h, Serra tem 

videoconferência com Tomás Goulart, 

economista-chefe; Luiz Eduardo 

Portella, sócio e gestor; Yara Campos 

Cordeiro, sócia e economista; Sarah 

Campos, sócia e economista, e Leonardo 

Bastos, gestor de renda fixa e sócio, da 

Novus Capital, sobre conjuntura 

econômica. O diretor Renato Gomes 

(Organização do Sistema Financeiro) 

participa às 10h de reunião por vídeo 

com representantes da GetNet, Cielo, 

SumUp, Rede e Stone, sobre assuntos de 

organização do sistema financeiro. Às 

11h, ele recebe Marco Araújo, general 

counsel; Bruno Magrani, diretor de 

relações institucionais; Rafael Wowk, 

gerente sênior de relações institucionais, 

e Rafaela Nogueira, gerente de relações 

institucionais, do Nubank, sobre 

assuntos de organização do sistema 

financeiro, na sede do BC em Brasília. O 

diretor Otavio Damaso (Regulação) tem, 

às 17h30, videoconferência com Luiz 

França, presidente, e Renato Lomonaco, 

diretor de assuntos econômicos, da 

Associação Brasileira de Incorporadoras 

Imobiliárias (Abrainc), sobre assuntos 

de regulação. Os demais diretores têm 

agenda de despachos internos. 

 

Agenda de Montezano não 
divulgada 
 
A agenda do presidente do BNDES, 

Gustavo Montezano, não foi divulgada. 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/05/17/agenda-do-dia-igp-10-
monitor-do-pib-dados-do-varejo-nos-
eua-e-discurso-de-powell.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/17/agenda-do-dia-igp-10-monitor-do-pib-dados-do-varejo-nos-eua-e-discurso-de-powell.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/17/agenda-do-dia-igp-10-monitor-do-pib-dados-do-varejo-nos-eua-e-discurso-de-powell.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/17/agenda-do-dia-igp-10-monitor-do-pib-dados-do-varejo-nos-eua-e-discurso-de-powell.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/17/agenda-do-dia-igp-10-monitor-do-pib-dados-do-varejo-nos-eua-e-discurso-de-powell.ghtml
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Empresas 

Eletrobras eleva lucro líquido 
em 69% no 1º trimestre, para 
R$ 2,7 bilhões 
 
Segundo a empresa, o resultado foi 
influenciado pelo seu desempenho 
financeiro, “com destaque para o efeito 
positivo da variação cambial e aumento 
de 12% da receita bruta” 
 
Por Fábio Couto, Valor — Rio 
16/05/2022 21h22  Atualizado há 3 
horas 

 
A Eletrobras elevou o lucro líquido 

consolidado em 69%, para R$ 2,716 

bilhões no primeiro trimestre deste ano, 

em comparação com igual período do 

ano passado, quando totalizou R$ 1,609 

bilhão. O lucro atribuído aos acionistas 

controladores foi de R$ 2,708 bilhões, 

também alta de 69% ante mesmo 

intervalo de 2021. 

 

Segundo a empresa, o resultado foi 

influenciado pelo seu desempenho 

financeiro, “com destaque para o efeito 

positivo da variação cambial e aumento 

de 12% da receita bruta”. 

 

Já a receita líquida avançou 11,9%, para 

R$ 9,181 bilhões, contra R$ 8,208 

bilhões, nos três primeiros meses do 

ano, influenciada pela melhor 

performance nos contratos bilaterais e 

pelo reajuste das receitas de 

transmissão, destacou a companhia, nos 

comentários que acompanham as 

informações trimestrais. 

 

O lucro antes de juros, impostos, 

depreciações e amortizações (Ebitda) 

recorrente avançou 9,6% no trimestre 

encerrado em março, para R$ 5,43 

bilhões, na comparação anual. 

 

 
— Foto: MME 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/16/eletrobras-eleva-lucro-
liquido-em-69percent-no-1o-trimestre-
para-r-27-bilhoes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/16/eletrobras-eleva-lucro-liquido-em-69percent-no-1o-trimestre-para-r-27-bilhoes.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/16/eletrobras-eleva-lucro-liquido-em-69percent-no-1o-trimestre-para-r-27-bilhoes.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/16/eletrobras-eleva-lucro-liquido-em-69percent-no-1o-trimestre-para-r-27-bilhoes.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/16/eletrobras-eleva-lucro-liquido-em-69percent-no-1o-trimestre-para-r-27-bilhoes.ghtml
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Legislação 

Justiça exclui benefício fiscal 
do cálculo do PIS e da Cofins 
 
Juiz entendeu que ganhos obtidos com 
o Fundo de Desenvolvimento das 
Atividades Portuárias (Fundap), do 
Espírito Santo, não constituem receita 
da empresa 
 
Por Beatriz Olivon — De Brasília 
17/05/2022 05h00  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Advogado Flavio Tudisco: o Fundap é 

um benefício como qualquer outro — 

Foto: Divulgação 

 

Uma empresa do Espírito 

Santo obteve decisão para retirar 

da base de cálculo do PIS e 

da Cofins valores referentes a 

um incentivo fiscal de ICMS - 

liquidação antecipada, com deságio, de 

financiamento do próprio imposto 

estadual. A liminar é da 2ª Vara 

Federal Cível de Vitória, que afastou 

o entendimento da Receita 

Federal de que se tratam de receitas 

financeiras. 

 

O contribuinte ajuizou mandado de 

segurança contra decisão da Delega

cia Regional da Receita Federal em 

Vitória. Argumentou que 

seria indevida a inclusão no cálculo 

das contribuições 

sociais de ganhos obtidos com o 

Fundo de Desenvolvimento das 

Atividades Portuárias (Fundap), um 

benefício fiscal concedido pelo governo 

estadual. 

 

O Fundap foi criado pela Lei Estadual nº 

2.508, de 1970. Os recursos do fundo são 

destinados a promover o aumento das 

importações e exportações por meio do 

Porto de Vitória. 

 

O Estado, além de diferir o ICMS-

Importação para o momento da saída 

das mercadorias e prorrogar o prazo de 

recolhimento do imposto até o 26º dia 

do mês subsequente àquele em que 

ocorrerem as operações realizadas, 

concede às empresas autorizadas a 

operar no sistema um “financiamento” 

no valor de 8% das operações com saída 

de mercadorias. 

 

No caso, a empresa celebra contrato de 

“financiamento” do ICMS sobre a 

operação praticada e pode, 

posteriormente, liquidá-lo com deságio 

de 90%. Por conta dessa operação, acaba 

tendo que reconhecer um “ganho”. 

 

Para a Receita Federal, o regime do 

Fundap não foi construído como 

benefício fiscal de ICMS, mas como 

incentivo financeiro, ainda que com o 

mesmo tipo de propósito. De acordo 

com o Fisco, é justamente o pagamento 

antecipado com deságio que constitui o 

elemento diferencial do Fundap e o 
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caracteriza como um incentivo 

financeiro e não um benefício fiscal. 

 

Na decisão liminar, o juiz federal 

substituto Aylton Bonomo Junior, da 2ª 

Vara Federal Cível de Vitória, afirma que 

nem todo ingresso ou lançamento 

contábil constitui receita. “Os incentivos 

fiscais de ICMS, ainda que possam evitar 

uma maior diminuição patrimonial, não 

consubstanciam receita, porque não 

representam efetivo ingresso de 

numerário no patrimônio da empresa. 

Ou seja, não criam riqueza nova”, afirma 

(processo nº 5029699-

53.2021.4.02.5001). 

 

O juiz cita, na decisão, que o tema 

inclusão de créditos presumidos de 

ICMS decorrentes de incentivos fiscais 

na base de cálculo do PIS e da Cofins 

aguarda julgamento pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF). Seis ministros 

votaram no sentido de que é 

inconstitucional a medida, mas o 

julgamento será reiniciado após pedido 

de destaque. 

 

Para Aylton Bonomo Junior, o 

entendimento é aplicável também a 

outras espécies de incentivos fiscais 

estaduais, que não constituam 

concessão de crédito presumido de 

ICMS. O deságio decorrente da 

liquidação antecipada de 

financiamentos do Fundap, diz ele, 

representa um benefício fiscal, que não 

pode compor a base de cálculo do PIS e 

da Cofins. 

 

“Benefícios ou incentivos fiscais de 

ICMS não geram aumento de 

patrimônio, nem produzem receita ou 

lucro, na medida em que operam, por via 

transversa, a redução da carga 

tributária. Logo, por não representar 

acréscimo de nenhuma espécie, não se 

constituem como receita tributável”, 

afirma o magistrado. 

 

Um dos advogados que representa a 

empresa, Flavio Tudisco, do escritório 

Tudisco e Rodrigues Advogados, diz que 

o juiz também levou em consideração 

julgamento do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) que analisou crédito 

presumido de ICMS, que é um tipo de 

benefício, e concordou que o raciocínio 

se aplicava ao Fundap, que é um 

diferimento de ICMS com taxas de juros 

subsidiadas e venda do ativo com 

deságio. “O juiz teve que concordar que 

o Fundap é um benefício como qualquer 

outro”, afirma. 

 

A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) foi procurada 

pelo Valor, mas não deu retorno até o 

fechamento da edição. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/05/17/justica-exclui-
beneficio-fiscal-do-calculo-do-pis-e-da-
cofins.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/17/justica-exclui-beneficio-fiscal-do-calculo-do-pis-e-da-cofins.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/17/justica-exclui-beneficio-fiscal-do-calculo-do-pis-e-da-cofins.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/17/justica-exclui-beneficio-fiscal-do-calculo-do-pis-e-da-cofins.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/17/justica-exclui-beneficio-fiscal-do-calculo-do-pis-e-da-cofins.ghtml
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Economia 

De saída, presidente da Gol 
enfrentou crise na pandemia 
e reestruturou empresa 
 

Segundo aérea, transição tem sido 

preparada há três anos 

 
Ivan Martínez-Vargas 
16/05/2022 - 17:43 / Atualizado em 
16/05/2022 - 18:19 
 

Presidente da companhia aérea Gol, 

Paulo Kakinoff, vai deixar o cargo em 

julho Foto: / Paulo Whitaker / Reuters 

 

SÃO PAULO — A companhia aérea Gol 

anunciou nesta segunda-feira que seu 

presidente, Paulo Kakinoff, vai deixar o 

comando da empresa após dez anos no 

cargo, em julho. O atual vice-presidente 

de operações da companhia, Celso 

Ferrer Junior, de 39 anos, vai assumir o 

posto. A decisão foi comunicada menos 

de uma semana depois da criação do 

Grupo Abra, holding em que a família 

Constantino, sócia majoritária da Gol, e 

os controladores da Avianca reunirão as 

duas empresas. 

 

Kakinoff, que liderou a empresa desde 

julho de 2012, não participou do anúncio 

da criação da holding no dia  11 de maio. 

De perfil baixo, ele é estimado por 

tripulantes e colegas e tido como um 

executivo de fino trato e gentil no trato 

pessoal, mas exigente quanto à 

performance de seus subordinados. 

 

Sob a gestão de Kakinoff, a Gol tem 

enfrentado a maior crise da história do 

setor aéreo, em meio à redução de 

demanda causada pela pandemia do 

coronavírus. A empresa, que teve 

prejuízo de R$ 5,99 bilhões em 2020 e 

R$ 7,22 bilhões em 2021, em razão da 

demanda reprimida, conseguiu 

reestruturar seu passivo e renegociar 

contratos de leasing durante o período 

mais agudo da pandemia. Neste ano, o 

cenário tem se revertido: de janeiro a 

março deste ano, a Gol teve lucro de R$ 

2,6 bilhões. 

 

Segundo a Gol, a passagem do bastão na 

empresa vem sendo preparada há três 

anos, antes mesmo da pandemia. 

Constantino Júnior, controlador da Gol 

e presidente do conselho de 

administração da empresa, já havia 

escolhido Ferrer para ser o sucessor de 

Kakinoff, que passará a ser membro do 

conselho da aérea. 

 

O atual vice-presidente de operações da 

Gol é também piloto de aeronaves 

certificado para operar os modelos 

Boeing 737-700 e Boeing 737-800 Next 

Generation, ambos presentes na frota da 

aérea. 

 

Ferrer Junior está na Gol há 14 anos e já 

ocupou o cargo de vice-presidente de 

planejamento por quatro anos, 2015 e 

2019. Desde então, é vice-presidente de 

operações. Além de piloto, ele é 

economista formado peça USP e 

formado em relações internacionais pela 

Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

 

Kakinoff assumiu a Gol em meio a um 

processo de crescimento da demanda 

doméstica por passagens e enquanto a 

https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/paulo-kakinoff-deixa-presidencia-da-gol-partir-de-julho.html
https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/paulo-kakinoff-deixa-presidencia-da-gol-partir-de-julho.html
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companhia fazia a incorporação da 

Webjet, empresa aérea de low cost 

adquirida em julho de 2011. 

 

Em novembro de 2012, quatro meses 

depois de assumir, o presidente da Gol 

anunciou o fim da marca Webjet e a 

demissão de cerca de 800 funcionários. 

 

Também sob a gestão de Kakinoff, a Gol 

se aliou à concorrente Latam Brasil, em 

2019, para barrar as intenções da Azul 

de adquirir os slots (horários de pouso e 

decolagem) da inoperante Avianca 

Brasil, especialmente em Congonhas. 

 

À época, a Azul havia feito uma proposta 

pelos ativos da empresa, mas as 

concorrentes costuraram uma proposta 

com o fundo Elliott, maior credor da 

Avianca Brasil, e arremataram em leilão 

os slots da empresa. 

 

Como os horários de pouco e decolagem 

são concessões, a Anac descosiderou o 

leilão e distribuiu os slots de maneira 

que Azul, Latam e Gol receberam 

horários. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/de
-saida-presidente-da-gol-enfrentou-
crise-na-pandemia-reestruturou-
empresa-25511219  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/de-saida-presidente-da-gol-enfrentou-crise-na-pandemia-reestruturou-empresa-25511219
https://oglobo.globo.com/economia/de-saida-presidente-da-gol-enfrentou-crise-na-pandemia-reestruturou-empresa-25511219
https://oglobo.globo.com/economia/de-saida-presidente-da-gol-enfrentou-crise-na-pandemia-reestruturou-empresa-25511219
https://oglobo.globo.com/economia/de-saida-presidente-da-gol-enfrentou-crise-na-pandemia-reestruturou-empresa-25511219
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Economia 

Frio intenso no Brasil faz 
preço do café disparar no 
mercado internacional  
 
Cotações do grão tipo arábica subiram 
11% em uma semana 
 
Bloomberg 
17/05/2022 - 11:35 
 

Uma fazenda de café destruída pela 

geada no inverno de 2021, no estado de 

São Paulo Foto: Jonne Roriz / 

Bloomberg 

 

NOVA YORK – Antes mesmo de o frio 

chegar no Brasil, as cotações do café no 

mercado internacional já dispararam 

nos últimos dias por temor de que o 

clima afete as exportações do grão 

brasileiro.   

 

O Brasil é de longe o maior exportador 

de café do mundo. O preço do grão do 

tipo arábica subiu 11% no pregão de 

commodities de Nova York, para US$ 

2.254 no contrato mais negociado.   

 

A previsão dos meteorologistas é que o 

frio intenso chegue às regiões 

produtoras de café de São Paulo e Minas 

Gerais na próxima quarta-feira. As 

temperaturas podem ficar entre zero e 3 

graus e não está descartada a 

possibilidade de geadas.  

 

- O risco é muito baixo (de geadas), no 

caso das áreas produtoras de café, 

apenas em altitudes mais altas em 

alguns pontos específicos do Paraná e de 

Minas Gerais – afirmou Donald Keeney, 

meteorologista da Maxas Technologies.  

 

Em 12 meses, café já subiu 67% 
 
Se o clima afetar a produção, a alta das 

cotações do grão no mercado 

internacional pode pressionar ainda 

mais o preço do cafezinho no Brasil.  

 

Nos últimos 12 meses, o preço do pó de 

café já subiu nada menos do que 67,53%. 

Só nos quatro primeiros meses deste 

ano, a alta chega a 13,22%.  

 

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

o-intenso-no-brasil-faz-preco-do-cafe-

disparar-no-mercado-internacional-

25511797  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/frio-intenso-no-brasil-faz-preco-do-cafe-disparar-no-mercado-internacional-25511797
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16 

 

 
 
Economia 

Defasagem na gasolina chega 
a 20% e deve ser novo ponto 
de tensão entre governo e 
Petrobras 
 
Acionistas se sentem prejudicados pela 
demora dos reajustes pela empresa, 
enquanto Bolsonaro tem recorrido a 
demissões para marcar seu 
descontentamento com os preços 

 
Denise Luna, O Estado de S.Paulo 
17 de maio de 2022 | 10h00 

 
RIO - Com os preços congelados 

pela Petrobras há mais de dois 

meses (o último reajuste foi em 11 de 

março), a gasolina se tornou o novo 

ponto de tensão entre a diretoria da 

estatal e o governo. De um lado, o 

presidente Jair 

Bolsonaro tem recorrido a 

demissões para marcar seu 

descontentamento com o preço 

dos combustíveis. De outro, 

acionistas se sentem lesados pela 

demora dos reajustes pela empresa, o 

que tem impacto nos resultados. 

 

Segundo cálculos da Abicom, associação 

que reúne pequenos e médios 

importadores de combustíveis, a 

defasagem entre os preços da gasolina 

no mercado interno em relação ao 

mercado internacional chega a 20%.  

 

"De fato, voltamos a ver defasagem no 

preço da gasolina depois que o reajuste 

de março deixou os preços equalizados. 

Em abril houve até um potencial para 

redução de preço da ordem de 6%, com 

a valorização do real. Mas agora 

o dólar voltou a subir e a defasagem 

voltou", explica o analista da Ativa 

Investimentos Ilan Arbetman. 

 

Petrobras congelou o preço da gasolina 

em março de 2022 Foto: Alex Silva/ 

Estadão - 274/2022 

 

No caso do diesel, o aumento de 8,9% no 

dia 9 de maio passado atenuou a 

defasagem em relação aos preços 

internacionais e reduziu o risco de 

desabastecimento do produto no 

mercado brasileiro, que depende de 

cerca de 25% das importações. Se os 

preços internos não acompanharem o 

mercado internacional, os importadores 

não trazem o combustível, e pode faltar 

diesel no País. 

 

Já na gasolina, há menos dependência 

das importações, já que as refinarias 

nacionais abastecem 97% do mercado. 

Mas se a Petrobras decidisse repassar 

toda a defasagem em relação ao mercado 

externo, o aumento seria da ordem de 

R$ 1 por litro, segundo a Abicom. 

 

"A pressão está muito grande por parte 

do governo e acho difícil fazer reajuste 

nos próximos dias, mas deveria", avalia 

o presidente da Abicom, Sergio 

Araújo. Segundo ele, em alguns portos 

brasileiros, essa defasagem chega a 

22%. O último aumento, em 

março,  foi de 18,7%. Pouco tempo 

depois, o segundo presidente da 

Petrobras do governo de Jair 

Bolsonaro, o general Joaquim Silva 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gasolina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-petrobras-fritura-cair,70004066064
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-petrobras-fritura-cair,70004066064
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-petrobras-fritura-cair,70004066064
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-petrobras-fritura-cair,70004066064
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dolar
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-aumento-gasolina-diesel,70004003887
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-aumento-gasolina-diesel,70004003887
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,joaquim-silva-e-luna-demitido-petrobras,70004022303
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e Luna, foi demitido pelo 

presidente. 

 

Paridade 
 
A decisão de equiparar os preços 

internos aos externos não é tão simples, 

segundo o especialista em energia e 

professor do Instituto de Energia da 

PUC-Rio Edmar Almeida. O 

presidente Jair Bolsonaro tem insistido 

nas críticas à empresa ao menor sinal de 

reajuste, e culpa os bilionários lucros da 

estatal pela alta dos combustíveis. Na 

verdade, os preços seguem uma fórmula 

que leva em conta o preço do petróleo no 

mercado internacional, a variação do 

câmbio e os custos que os importadores 

teriam para trazer os combustíveis para 

dentro do País, como frete. 

 

Na avaliação de Almeida, os reajustes de 

preços são necessários, e se não forem 

feitos com alguma regularidade, a 

Petrobras pode ser questionada na 

Justiça pelos seus acionistas, 

principalmente se houver a suspeita de 

interferência por parte do governo. A 

estatal pode até não realizar os reajustes, 

mas precisa explicar os motivos, 

informa. 

 

"Não se pode fazer política pública com 

dinheiro dos acionistas. Ela (Petrobras) 

não tem opção. Não adianta ficar 

trocando presidente nem ministro. Os 

ajustes não são escolha da diretoria, 

existem regras internas da empresa e da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

e, se não forem seguidas, precisam ser 

explicadas", diz Almeida, referindo-se à 

demissão de dois presidentes da 

Petrobras após aumentos de preços. 

 

O especialista explica que apesar da alta 

volatilidade do mercado de petróleo, 

intensificado com a guerra entre a 

Rússia e Ucrânia, a Petrobras é uma 

empresa de capital aberto e não pode 

subsidiar o preço para ajudar o governo 

a reduzir inflação. "Tem uma área cinza 

nessa história, mas se ficar configurado 

que é interferência do governo, a Justiça 

pode ser acionada, porque é prejuízo 

para os acionistas, e isso seria um grande 

desgaste", afirmou. 

 

De acordo com Almeida, para mudar a 

política de preços da Petrobras, 

estipulada em 2016 pelo ex-presidente 

da empresa Pedro Parente, seria 

necessária uma nova lei. "Não é com 

vontade politica que se muda, tem que 

aprovar leis. Bolsonaro tenta desde o 

começo fazer alguma coisa e não 

consegue por isso, é necessário mudar a 

lei", avalia. 

 

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

ias/geral,defasagem-gasolina-

petrobras,70004068535  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Monitor do PIB aponta alta de 
1,8% em março ante fevereiro 
 
Primeiro trimestre de 2022 cresceu 
2,4% na comparação anual, segundo 
dados da FGV 

 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
17 de maio de 2022 | 10h50 

 
RIO - O Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro teve uma alta de 1,8% 

em março ante fevereiro, segundo o 

Monitor do PIB, apurado pelo Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação 

Getulio Vargas (Ibre/FGV). Na 

comparação com março de 2021, a 

atividade econômica teve expansão de 

4,2% em março de 2022. 

 

No primeiro trimestre, o PIB cresceu 

1,5% ante o quarto trimestre de 2021. Na 

comparação com o primeiro trimestre de 

2021, houve expansão de 2,4% no 

primeiro trimestre de 2022. 

 

Garçom trabalha em restaurante; setor 

de serviços destacou-se no desempenho 

positivo do Monitor do PIB, segundo 

análise da FGV Foto: DANIEL 

TEIXEIRA/ESTADÃO 

 

“O setor de serviços destacou-se no 

desempenho positivo do PIB. Por ter 

sido fortemente impactado pela 

pandemia, este setor tem tido bastante 

espaço para crescer e recuperar o nível 

de atividade que possuía antes da 

chegada da pandemia. Dentre as 

atividades que compõem o setor, apenas 

as de outros serviços e de administração, 

educação e saúde pública ainda não 

haviam recuperado, no quarto trimestre 

de 2021, o nível de atividade pré-

pandemia. Com o resultado do primeiro 

trimestre deste ano, a atividade de 

outros serviços ultrapassou o nível pré 

pandêmico", afirmou Juliana Trece, 

coordenadora do Monitor do PIB - FGV, 

em nota oficial. "Nota-se que o 

desempenho do PIB ainda tem sido 

impulsionado pela normalização do 

nível de atividade pré-pandemia e este 

efeito está se esgotando, o que liga um 

alerta para a sustentabilidade do 

crescimento.”  

 

O Monitor do PIB antecipa a tendência 

do principal índice da economia a partir 

das mesmas fontes de dados e 

metodologia empregadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), responsável pelo cálculo oficial 

das Contas Nacionais. O IBGE divulgará 

os resultados oficiais sobre o 

desempenho do PIB no primeiro 

trimestre de 2022 no próximo dia 2 de 

junho. 

 

No primeiro trimestre de 2022 ante o 

mesmo período de 2021, sob a ótica da 

demanda, o consumo das famílias teve 

elevação de 3,4%, sustentado pelo 

componente de serviços, apontam as 

estimativas da FGV. A Formação Bruta 

de Capital Fixo (FBCF, medida dos 

investimentos no PIB) cresceu 1,5% no 

período. As exportações aumentaram 

9,6%, e as importações tiveram retração 

de 1,8%. 

 

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/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,efeitos-aumento-de-juros-diretor-bc,70004067947
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,efeitos-aumento-de-juros-diretor-bc,70004067947
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Em termos monetários, o PIB alcançou 

aproximadamente R$ 2,458 trilhões no 

primeiro trimestre de 2022, em valores 

correntes. 

 

A taxa de investimento da economia foi 

de 18,4% no primeiro trimestre de 2022. 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,pib-monitor-
fgv,70004068608  
 
Retorne ao índice 
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Senado recebe proposta para 
reduzir conta de luz em 
13,5% 
 
Estudo do Instituto Escolha reforça 
movimento para que encargos sejam 
transferidos da conta de luz para o 
Tesouro 
 
17.mai.2022 às 10h33 
Alexa Salomão 
BRASÍLIA 
 
Cresce o movimento para a transferência 

de encargos da conta de luz para o 

Tesouro. Segundo estudo do Instituto 

Escolhas, em parceria com 

pesquisadores da EnerStudies, a medida 

teria forte impacto na redução da tarifa 

de energia elétrica em todo o Brasil. 

 

O levantamento identificou três medidas 

que tem potencial para levar a uma 

redução de 13,5% na tarifa. A mais 

expressiva e imediata é a retirada de 13 

encargos com pouca ou nenhuma 

relação com o setor, ou que representem 

incentivos à geração de energias 

ultrapassadas. 

 

A revisão dos encargos teria o efeito de 

reduzir a conta de luz em 8,5%. 

 

 

Instituto Escolhas diz que poderia haver 

uma redução de 4% no preço caso a 

população pudesse escolher de quem 

comprar energia - Gabriel 

Cabral/Folhapress 

 

"Os encargos se tornaram uma espécie 

de porta da esperança no setor elétrico, 

todo mundo vai lá e pendura o seu 

benefício particular, e a população que 

se vire para pagar", diz o fundador e 

diretor do Instituto Escolhas, o 

advogado Sergio Leitão. 

 

Na lista estão os subsídios ao carvão, ao 

uso de combustível fóssil em térmicas 

fora do sistema nacional de energia, bem 

como para a irrigação em grandes 

propriedades, que têm autonomia 

financeira para arcar com esse custo. 

 

Como o instituto não defende quebra de 

contratos, a sugestão é fazer a 

transferência, com antecipações de 

prazos, para agilizar o fim do subsídio. 

 

O Instituto Escolhas também identificou 

que poderia haver uma redução de 4% 

caso a população pudesse escolher de 

quem comprar energia. Atualmente, 

consumidores residenciais devem se 

ligar à rede da distribuidora que atende 

a sua região. O estudo mostra que 

haveria mais competição, com queda 

nos preços, com o fim dos limites 

geográficos. 

 

Segundo Leão, outra medida importante 

seria rever a estrutura da tarifa social. 

"Hoje, limite de consumo de quem 

direito a tarifa social apenas impede que 

ele fique no escuro", de Leão. "Se tiver de 

gastar energia para fazer um suco ou 

guardar as coxinhas na geladeira para 

vender na praia, na rua, perde a ajuda." 

 

Nesse caso, a entidade defende a criação 

de um programa que incentive o uso 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/alexa-salomao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/conta-de-luz-explode-e-deflagra-debate-sobre-como-reduzir-preco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/conta-de-luz-explode-e-deflagra-debate-sobre-como-reduzir-preco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/proposta-de-data-de-validade-para-combustivel-fossil-e-reviravolta-na-agencia-internacional-de-energia.shtml
http://www.folha.com.br/
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de painéis solares em comunidades de 

baixa renda. 

 

Diante da disposição do Congresso em 

discutir alternativas para reduzir a conta 

de luz, o estudo foi encaminhado à 

Comissão de Infraestrutura do Senado, 

nesta terça-feira (17). 

 

Na audiência desta terça, por iniciativa 

do senador Fábio Garcia (União-MT), 

está em debate o uso integral de créditos 

para abater a conta de luz. Como eles 

foram conseguidos judicialmente pelas 

distribuidoras, as empresas defendem 

que têm direito aos créditos. 

 

ONDE E COMO CORTAR 13% 
CONTA DE LUZ 
 
8,5% de redução imediata com 

racionalização dos encargos 

 

MEDIDA Transferência para o Tesouro 

da União dos subsídios que não dizem 

respeito diretamente à operação do setor 

elétrico. 

 

LISTA DE ENCARGOS QUE 

DEIXARIAM DE PESAR NA 

TARIFA DE ENERGIA 

 

TFSEE, taxa 

para bancar 

fiscalização no 

setor 

Redução de 

40% da 

alíquota da 

TFSEE 

(proporção da 

arrecadação 

que é 

suficiente para 

suprir o 

orçamento da 

Aneel, agência 

do setor) 

Incentivo a P&D, 

ações de 

pesquisa e 

Manter o 

percentual da 

distribuição 

desenvolviment

o 

em 2023 em 

0,5% da receita 

operacional 

líquida das 

distribuidoras 

Estender a 

contribuição 

para todas as 

fontes de 

geração, 

reduzindo o 

atual 

percentual da 

geração sem 

comprometer 

o valor total 

arrecadado 

Encargo para 

promover 

eficiência 

energética 

Em 2023, já 

será reduzido 

em 50%, de 

0,5% da receita 

operacional 

líquida para 

0,25% da 

receita 

operacional 

líquida 

PROINFA 

Já extinto. Os 

custos atuais 

referem-se 

apenas à 

execução dos 

contratos já 

firmados. 

TSEE, tarifa 

social 

Transferência, 

de 20% ao ano 

sobre o valor 

inicial, para a 

União. 

Programa Luz 

para Todos 

Transferência, 

de 20% ao ano 

sobre o valor 

inicial, para a 

União. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/energia-solar-em-casa-leva-de-4-a-7-anos-para-dar-retorno-entenda.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/energia-solar-em-casa-leva-de-4-a-7-anos-para-dar-retorno-entenda.shtml
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Incentivos a 

fontes 

renováveis, que 

já mostram 

viabilidade 

econômica como 

solar, eólica e 

biomassa 

Transferência, 

de 20% ao ano 

sobre o valor 

inicial, para a 

União; A 

Medida 

Provisória 998 

extinguiu o 

incentivo para 

novos projetos. 

Apenas 

projetos com 

outorga até 

março de 2021 

fazem jus ao 

subsídio. 

Subsídio ao 

carvão mineral 

Transferência, 

de 20% ao ano 

sobre o valor 

inicial, para a 

União. Não 

prorrogar em 

hipótese 

alguma. 

Conta de 

Consumo de 

Combustíveis, 

para bancar 

térmicas fora do 

sistema 

Transferência, 

de 20% ao ano 

sobre o valor 

inicial, para a 

União. 

Subsídio para 

área rural 

Transferência, 

de 20%ao ano 

sobre o valor 

inicial, para a 

União; 

Extinção 

imediata da 

cumulatividad

e 

Subsídio para 

irrigação e 

Aquicultura 

Transferência, 

de 20% ao ano 

sobre o valor 

inicial, para a 

União; 

Extinção 

imediata da 

cumulatividad

e 

Incenetivo a 

cooperativas e 

pequenas 

Distribuidoras 

Transferência, 

de 20% ao ano 

sobre o valor 

inicial, para a 

União 

Apoio a 

cooperativas de 

eletrificação 

Rural 

Transferência, 

de 20% ao ano 

sobre o valor 

inicial, para a 

União 

Apoio a água, 

esgoto e 

saneamento 

Transferência, 

de 20% ao ano 

sobre o valor 

inicial, para a 

União 

  

4% de queda com livre 

comercialização de energia 

 

MEDIDA Permitir que consumidores 

residenciais escolham seus 

fornecedores, de forma a incentivar 

novos modelos de negócios, 

especialmente com o uso de energia 

renováveis 

 

1% de corte no gasto médio via 

incentivo a geração distribuída na 

baixa renda 

 

MEDIDA Criação de um programa de 

transição energética inclusivo, por meio 

da difusão de painéis solares em 

domicílios de baixa renda, não apenas 

para consumo próprio, mas também 

para comercialização 
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Economia 

Dólar recua 1,4% e é 
negociado a R$ 4,98 com bom 
humor nos mercados globais 
 
Bolsa sobe pela quinta sessão seguida, 
na esteira dos pares internacionais 

 
17.mai.2022 às 9h39Atualizado: 
17.mai.2022 às 11h50 
Lucas Bombana 
SÃO PAULO 
 
Em um dia de maior otimismo por parte 

dos investidores globais com a 

possibilidade de alívio nas restrições de 

combate à Covid-19 na China, o dólar 

opera em queda acima de 1% na manhã 

desta terça-feira (17) frente ao real, 

enquanto a Bolsa de Valores brasileira 

mantém a toada positiva dos últimos 

dias. 

 

Por volta das 11h40, o dólar comercial 

tinha desvalorização de 1,38%, cotado a 

R$ 4,9820 para venda, em um pregão de 

redução da aversão ao risco e 

enfraquecimento da divisa americana 

em escala global —o índice DXY, que 

mede a força do dólar contra uma cesta 

de moedas, recuava 0,81%. 

 

 

Neste pregão, o BC (Banco Central) fará 

leilão de até 15 mil contratos de swap 

cambial tradicional para fins de rolagem 

do vencimento de 1° de julho de 2022. 

 
Cédulas de dólar em cofre de um banco 

nos Estados Unidos - Rick Wilking - 

3.nov.2009/Reuters 

 

BOLSA SOBE PELA QUINTA 
SESSÃO SEGUIDA 
 
Na Bolsa de Valores, a tendência de alta 

verificada nas últimas quatro sessões 

prossegue nesta terça, acompanhando 

as altas expressivas dos pares globais. 

 

O índice amplo de ações Ibovespa 

operava em alta de 0,54%, negociado aos 

108.783 pontos, com destaque na sessão 

para papéis relacionados à dinâmica da 

economia local. 

 

Os papéis da empresa de educação 

Cogna avançavam 7,4% na sessão, 

enquanto os papéis da Dexco, ex-

Duratex, subiam 4,3%. 

 

Já as ações do Magazine Luiza recuavam 

3,8%, após a varejista ter 

reportado prejuízo de R$ 99 milhões no 

primeiro trimestre. 

 

"Apesar de acreditamos que ainda há 

mais trabalho a ser feito para que o 

Magazine Luiza recupere a confiança 

dos investidores em relação ao 

crescimento, rentabilidade e geração de 

caixa que a empresa pode proporcionar, 

vemos espaço para uma melhoria 

gradual do desempenho das lojas 

apoiando os resultados nos próximos 

trimestres e mantemos nossa 

recomendação de compra das ações", 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/lucas-bombana.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/02/6125-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
http://www.folha.com.br/
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assinalam os analistas do Goldman 

Sachs. 

 

No setor elétrico, os papéis da Eletrobras 

registravam valorização ao redor de 3%, 

após a estatal reportar lucro de R$ 2,7 

bilhões no primeiro trimestre, alta de 

70% ante igual período do ano anterior. 

 

Matéria da Folha mostra que entidades 

de servidores da Eletrobras 

apresentaram nesta terça (17) à SEC 

(órgão regulador do mercado de capitais 

dos Estados Unidos) uma denúncia 

contra a companhia. Segundo o 

documento, a Eletrobras omite de seus 

acionistas a dimensão dos riscos 

financeiros que sofre com a Hidrelétrica 

de Santo Antônio. 

 

FLEXIBILIZAÇÕES NA CHINA 
ANIMAM INVESTIDORES 
GLOBAIS 
 
Nos mercados globais, o dia é de alta nas 

Bolsas, com alívio dos investidores sobre 

as restrições de mobilidade na China. 

 

"O alastramento do vírus em Xangai 

ficou sob controle pelo terceiro dia 

consecutivo, impulsionando o otimismo 

de investidores ao atingir a condição 

imposta pelas autoridades para que seja 

iniciado um movimento maior de 

redução das restrições de mobilidade na 

região", apontam os analistas da Guide 

em relatório. 

 

Nas Bolsas americanas, o S&P 500 

operava em alta de 1,15% nesta manhã, e 

o Dow Jones subia 0,30%, enquanto o 

Nasdaq avançava 0,82%. 

 

O movimento dá prosseguimento aos 

ganhos já observados nos mercados da 

Europa e da Ásia. 

 

O FTSE-100, em Londres, avançava 

0,55%, e o CAC-40, de Paris, tinha 

ganhos de 0,99%. O DAX, de Frankfurt, 

subia 1,27%. 

 

Os analistas da Guide destacam que, na 

Zona do Euro, uma nova leitura do PIB 

(Produto Interno Bruto) do primeiro 

trimestre do ano trouxe dados melhores 

do que o esperado, apontando uma certa 

resiliência da economia do bloco frente 

aos desafios com a Covid-19 no início do 

ano e os impactos iniciais da guerra 

entre Rússia e Ucrânia. 

 

O PIB dos 19 países que compartilham o 

euro subiu 0,3% no período de janeiro a 

março sobre os três meses anteriores, 

marcando um crescimento de 5,1% em 

relação ao mesmo período do ano 

anterior. 

 

A estimativa anterior havia apontado 

uma taxa de crescimento de 0,2% na 

comparação trimestral e de 5,0% na base 

anual. 

 

Na Ásia, o Hang Seng, de Hong Kong, 

fechou em alta de 3,27% enquanto o CSI 

300, da China, valorizou 1,25%. O 

Nikkei, do Japão, avançou 0,42%. 

 

AÇÕES DO NUBANK AVANÇAM 
APÓS BALANÇO DO 1º 
TRIMESTRE 
 
As ações do Nubank negociadas na Nyse 

(Bolsa de Nova York) operavam em alta 

de 0,92%, a US$ 4,38. 

 

A fintech reportou na véspera prejuízo 

de R$ 230 milhões no primeiro 

trimestre, mas com forte crescimento na 

base de clientes e na receita total. A 

inadimplência avançou 1,5 ponto 

percentual, para 4,2%. 

 

Os números dividiram a opinião de 

analistas. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/eletrobras-tem-lucro-de-r-27-bi-no-1o-trimestre-alta-de-70.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/eletrobras-tem-lucro-de-r-27-bi-no-1o-trimestre-alta-de-70.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/eletrobras-e-denunciada-na-sec-por-omitir-risco-bilionario-dos-acionistas.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/02/6125-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/nubank-tem-prejuizo-liquido-de-r-230-milhoes-no-1o-trimestre.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/nubank-tem-prejuizo-liquido-de-r-230-milhoes-no-1o-trimestre.shtml
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"A qualidade dos ativos foi a surpresa 

negativa do resultado, enquanto a maior 

parte dos demais resultados 

operacionais tenham nos surpreendido 

positivamente. Apesar da bandeira 

amarela com relação à magnitude do 

aumento nos índices de inadimplência, 

gostamos dos resultados do Nubank no 

primeiro trimestre, especialmente 

considerando o impacto do crescimento 

dos clientes e da carteira de crédito para 

os resultados no médio e longo prazo", 

apontam os analistas do UBS BB em 

relatório. 

 

Segundo José Augusto Albino, sócio da 

Catarina Capital, o principal destaque do 

balanço do Nubank foi que a empresa 

entregou até mais do que prometia e 

realmente entrou de forma muito 

agressiva e consistente no mercado de 

crédito. 

 

"Se a empresa tinha uma operação em 

que dependia muito de tarifas, taxas, 

fruto da parte de cartão de crédito, hoje 

mais de 70% do faturamento da empresa 

vem de operações de crédito, com um 

balanço cada vez com mais cara de 

banco", diz Albino. 

 

"O mercado gostou do resultado, que 

veio acima das expectativas, mas sigo 

bastante cética com os números, diante 

da enorme base de clientes e a lentidão 

para monetizá-los", diz Danielle Lopes, 

sócia e analista da Nord Research. 

 

Os analistas do Itaú BBA, por sua vez, 

consideraram os resultados do Nubank 

negativos, com um prejuízo liquido 

acima dos R$ 176 milhões estimados. 

 

"No geral, os resultados mostram uma 

boa execução em termos de rescimento 

de receita, mas o Nubank também está 

enfrentando os desafios de custo e 

crédito que geralmente vêm com ele. 

Esperamos que isso continue 

pressionando suas avaliações", dizem os 

analistas do Itaú BBA. 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/dolar-cai-com-perspectiva-
de-alivio-em-restricoes-na-china.shtml  
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Meios executivos atípicos no 
Superior Tribunal de Justiça 
 
16 de maio de 2022, 16h24 
Por Hugo Filardi 
 
Devedores poderão sofrer cancelamento 

de cartões de crédito, impedimento de 

celebração de contratos de compra e até 

bloqueio de passaportes e da carteira 

nacional de habilitação pelo não 

pagamento de execuções civis? Essa 

pergunta que deveria ser resolvida à luz 

da legislação processual civil será 

respondida em breve pelo Judiciário ao 

pacificar a interpretação do artigo 139, 

IV do Código de Processo Civil.   

 

A 2ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça admitiu o processamento, sob o 

rito dos recursos repetitivos, do Tema 

1.137, que tenderá a colocar um fim na 

divergência interpretativa do artigo 139, 

IV, do Código de Processo Civil. A 

controvérsia sobre a possibilidade ou 

não de utilização de meios de coerção 

atípicos — ou seja, não previamente 

estipulados por lei — por juízes na 

condução de execuções civis será 

relatada pelo ministro Marco Bruzzi e 

terá como parâmetro fático os recursos 

representativos de números 1.955.539 e 

1.955.574.   

 

O STJ cuidará de criar standards 

decisórios e estabelecer através do 

sistema de precedentes maior 

previsibilidade a respeito das medidas 

de coerção — mesmo 

atípicas — possíveis numa execução. A 

técnica de cláusula aberta seguida pelo 

artigo 139, IV do Código de Processo 

Civil precisa ser adequadamente 

dimensionada dentro do Estado 

Constitucional, logicamente sob a ótica 

da proporcionalidade, devido processo 

legal, legalidade e dignidade da pessoa 

humana.   

 

Nesse sentido, inclusive já se posicionou 

o ministro Luis Felipe Salomão, ao 

afirmar que, "ainda que a sistemática 

do código de 2015 tenha admitido a 

imposição de medidas coercitivas 

atípicas, não se pode perder de vista que 

a base estrutural do ordenamento 

jurídico é a Constituição Federal, que 

resguarda de maneira absoluta o 

direito de ir e vir, em seu artigo 5º, XV. 

Não bastasse isso, como antes 

assinalado, o próprio diploma 

processual civil de 2015 cuidou de dizer 

que, na aplicação do direito, o juiz não 

terá em mira apenas a eficiência do 

processo, mas também os fins sociais e 

as exigências do bem comum, devendo 

ainda resguardar e promover a 

dignidade da pessoa humana, 

observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade e a legalidade" (RHC 

97.876/SP). 

 

A opção legislativa no CPC em vigor foi 

de prestigiar o princípio da efetividade e 

conferir aos magistrados superpoderes 

na perseguição de créditos. Pretendeu-

se superar, assim, a era da taxatividade 

das medidas coercitivas previstas em lei 

para um cenário processual de 

discricionariedade para magistrados, 

absoluta insegurança jurídica para 

executados e desproporcionalidade na 

excessiva abertura concedida à 

exequentes para penalização de 

cidadãos com dívidas não quitadas.   

 

A positivação da atipicidade das 

medidas coercitivas e crescente 

atribuição de discricionariedade de 

julgamentos traz enorme insegurança 

jurídica para os devedores. Logicamente 

esse trabalho não se presta a estimular a 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-16/hugo-filardi-meios-executivos-atipicos-stj#author
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impontualidade no pagamento de 

obrigações pecuniárias, mas apenas de 

refletir se a adoção de medidas 

coercitivas não expressamente 

respaldadas em lei para a persecução de 

créditos viola ou não os princípios 

constitucionais do devido processo legal 

e da dignidade da pessoa humana. 

  

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

16/hugo-filardi-meios-executivos-

atipicos-stj  
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Renúncia de créditos 
tributários por liminar afasta 
aplicação de juros de mora 
 
17 de maio de 2022, 8h44 
Por Danilo Vital 
 
O contribuinte que renuncia ao direito 

sobre o qual se funda uma ação judicial 

tributária pode, ainda assim, usufruir do 

benefício previsto no artigo 63, 

parágrafo 2º da Lei 9.430/1996, que 

afasta a incidência de multa de mora 

sobre a dívida com a Fazenda. 

 

Com renúncia ao direito, contribuinte 

volta a dever o tributo, mas não precisa 

pagar multa, segundo a ministra 

Assusete Magalhães 
José Alberto 

 

Com esse entendimento, a 2ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso especial ajuizado 

pela Fazenda Nacional, que visava 

cobrar multa de mora sobre a dívida 

tributária de uma empresa de 

investimentos e financiamento. 

 

A dívida refere-se à tributação da Cofins 

e do PIS das instituições financeiras e 

pessoas jurídicas a ela equiparadas. A 

contribuinte ajuizou mandado de 

segurança em que obteve liminar, depois 

confirmada por sentença, 

pela suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário. 

 

A concessão da liminar interrompeu a 

incidência da multa de mora, conforme 

aplicação do artigo 63, parágrafo 2º da 

Lei 9.430/1996. 

 

Na vigência da suspensão da 

exigibilidade de crédito tributário, a 

empresa decidiu aderir ao parcelamento 

da dívida pelo Refis, programa que tem 

como requisito pedido de desistência e 

de renúncia de ações relacionadas aos 

débitos que serão parcelados. 

 

Como o parcelamento só poderia incluir 

débitos vencidos até 30 de novembro de 

2018 e a dívida se referia a período 

anterior, a empresa pagou a parte que 

não poderia ser parcelada, mas sem 

incluir o valor da multa de mora. 

 

Para a Fazenda, ao renunciar ao direito 

sobre o qual se fundou a liminar, a 

empresa deixou de fazer jus ao benefício 

do artigo 63, parágrafo 2º da Lei 

9.430/1996. 

 

Relatora no STJ, a ministra Assusete 

Magalhães discordou. Destacou que o 

objetivo do legislador foi proteger a 

confiança depositada pelo contribuinte 

no provimento judicial precário que 

afastou a exigência do tributo. 

 

Com a renúncia ao direito sobre o qual 

se fundou a ação, o contribuinte tem 

restabelecida a condição de devedor. 

Portanto, deve recolher o tributo, mas 

sem a incidência da multa de mora. 

"Conclusão em contrário atentaria 

contra a segurança jurídica", destacou a 

relatora. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-17/renuncia-creditos-tributarios-liminar-afasta-juros-mora#author
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Toffoli defende transparência 
contra a desinformação e na 
defesa da democracia 
 
17 de maio de 2022, 11h16 
 
O ministro Dias Toffoli afirmou, nesta 

terça-feira (17/5), que a transparência 

alcançada pelo Judiciário brasileiro tem 

permitido que o Supremo Tribunal 

Federal dê respostas firmes na defesa da 

democracia, da própria Corte e de seus 

integrantes. Segundo ele, esse princípio 

tem adquirido especial relevância, em 

razão da desinformação e de 

orquestrações antidemocráticas 

registradas no Brasil. 

 

Toffoli está representando o STF na 

Conferência Iberoamericana de Justiça 

Constitucional, na República 

Dominicana. Essa edição discute o tema 

"Jurisdição Constitucional: Cidadania e 

Liberdade". 

 

Em sua conferência, o ministro do STF 

destacou, entre outros temas, a 

experiência bem sucedida da TV Justiça 

de aproximar o povo brasileiro do Poder 

Judiciário. A lei de criação da emissora 

pública (Lei 10.461/2002) está 

completando 20 anos desde a sua 

edição, nesta terça-feira (17). "É 

inconcebível, no Brasil, que decisões 

importantes sejam tomadas a portas 

fechadas e simplesmente comunicadas 

ao país", disse. 

 

Ataques 

 

O ministro lembrou que, na sua gestão 

como presidente da Corte, determinou a 

abertura de inquérito para apurar a 

disseminação de fake news e a incitação 

de ataques contra os membros do STF e 

suas famílias. 

 

Segundo Toffoli, após a abertura do 

inquérito, os ataques ao STF registraram 

uma queda de 80%, mas os inimigos 

contemporâneos do Estado Democrático 

de Direito "não descansam", e a Corte 

está alerta contra essas ameaças. 

 

"Nessa tarefa, a transparência é uma 

aliada, como demonstrou o crescente 

apoio da sociedade brasileira à defesa da 

democracia diante das ameaças desses 

tempos turbulentos, das quais não estão 

livres nem as democracias mais 

tradicionais." 

 

TV Justiça 

 

Toffoli enfatizou que, no âmbito do 

Poder Judiciário, o princípio da 

transparência foi além e resultou na 

transmissão ao vivo das sessões de 

julgamento, em razão das dimensões 

continentais do país. 

 

"Exatamente nesta terça-feira, o STF 

celebra os 20 anos da concepção de um 

modelo de comunicação pública que foi 

decisivo para transformar a relação da 

sociedade com o Poder Judiciário", 

ressaltou, lembrando que, 

posteriormente, foram criadas a Rádio 

Justiça (2004) e o canal do STF no 

YouTube (2009). O Supremo é pioneiro 

tanto na comunicação por TV e rádio, 

como pelo YouTube. 
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Por meio desses canais de comunicação, 

a sociedade brasileira acompanha, em 

tempo real e com grande interesse, as 

sessões do STF ao vivo e sem edições. "A 

TV Justiça é responsável direta por um 

aumento sem precedentes na 

transparência do Poder Judiciário 

brasileiro, e, sem dúvidas, é uma 

referência no cenário internacional", 

disse. Toffoli lembrou que a experiência 

brasileira desperta grande interesse de 

chefes do Judiciário de vários países. 

 

Modelo brasileiro 

 

Na conferência, o ministro também 

abordou aspectos relativos à atuação do 

STF, dos tribunais estaduais e regionais 

e do número de ações julgadas. Lembrou 

casos de repercussão em que o STF 

exerceu protagonismo no combate à 

corrupção, como no Mensalão, que 

consumiu a atenção do Plenário por 69 

sessões, e, mais recentemente, na 

análise de causas vinculadas a 

investigações da Lava Jato. Segundo ele, 

o acompanhamento em tempo real 

dessas decisões pela população 

demonstra como o princípio da 

transparência está incorporado à Justiça 

do país. 

 

Em sua exposição, Toffoli afirmou que a 

Constituição de 1988 estabeleceu a 

publicidade como princípio 

fundamental da administração pública, 

dando-lhe a mesma importância dos 

princípios constitucionais da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade e da 

eficiência. Esse compromisso foi 

reforçado por avanços legislativos 

posteriores, como a Lei da 

Transparência (LC 131/2009), que exige 

a divulgação, em tempo real, das receitas 

e gastos de todos os entes da 

administração pública, e a Lei de Acesso 

à Informação (Lei 12.527/2011), que 

regulamentou o direito constitucional de 

acesso da sociedade às informações 

públicas. 

 

Plenário Virtual 

 

A utilização de plataforma virtual de 

julgamento também foi abordada pelo 

ministro Toffoli, que enfatizou o amplo 

acesso aos votos depositados no plenário 

virtual, por meio do site do STF. As 

sessões duram uma semana, e tudo é 

deliberado online: as sustentações das 

partes e os votos dos ministros. 

 

Para o ministro, a ferramenta foi 

fundamental para reduzir o acervo de 

processos à espera de julgamento e, 

também, para que a prestação 

jurisdicional do STF não fosse 

interrompida durante a pandemia da 

covid-19. “Nossa Corte não deixou de 

funcionar um só dia”, lembrou, 

acrescentando a importância do 

trabalho de digitalização de 100% dos 

processos. Com informações da 

assessoria de imprensa do Supremo 

Tribunal Federal. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
17/toffoli-defende-papel-transparencia-
desinformacao  
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Azul deve remarcar passagem 
cancelada na pandemia sem 
custo adicional 
 
Com tentativas de remarcar o voo, os 
passageiros foram informados que 
teriam de desembolsar quase o dobro 
do valor que já havia sido pago. 
 
segunda-feira, 16 de maio de 2022 
 
A companhia aérea Azul terá que 

remarcar passagem cancelada na 

pandemia sem custo adicional. Com 

tentativas de remarcar o voo, os 

passageiros foram informados que 

teriam de desembolsar quase o dobro 

do valor que já havia sido pago. Assim 

decidiu o juiz de Direito Caramuru 

Afonso Francisco, da 18ª vara Cível de 

SP. 

 

Trata-se de ação de obrigação de fazer 

proposta por passageira contra a 

companhia aérea Azul no importe de 

R$39.979,08 em se pretende a 

condenação da requerida a remarcação 

das passagens aéreas, sem custo 

adicional durante o ano de 2022. 

 

Consta nos autos que em setembro de 

2020 planejaram viagem aos Estados 

Unidos, onde partiriam em fevereiro de 

2021 para Fort Lauderdale, Miami. 

Devido a pandemia, não foi realizado o 

voo. Com tentativas de remarcar para 

janeiro/22, foram informados pela 

companhia aérea que teriam de 

desembolsar o valor de R$84.451,52, 

além do que já havia pagado. 

 

Em resposta, a empresa contestou a 

ilegitimidade e alegou a inexistência de 

prática de ato ilícito e afastamento do 

pedido de obrigação de fazer. 

 

 
Cia aérea deve remarcar voos sem custo 

adicional.(Imagem: Pexels) 

 

O magistrado, ao analisar o caso, que a 

lei 14.034/20, artigo 3º caput, §2º, 

determinou que a responsabilidade do 

reembolso por cancelamento de voo no 

período de pandemia (19/3/20 à 

31/12/21), será realizado pelo 

transportador no prazo de 12 meses, 

contado da data do voo cancelado. 

 

Portanto, para o magistrado, não há de 

se falar em ilegitimidade passiva, pois a 

companhia aérea responde 

solidariamente, e tem responsabilidade 

de cancelar voos. 

 

"Como trata o caso em questão, que 

nada mais é a solicitação da 

remarcação de passagens sem custo 

adicional, direito deduzido da própria 

letra da lei." 

 

Assim, julgou procedente o pedido e 

condenou a empresa a remarcar as 

passagens aéreas sem custo adicional. 

 

O escritório Andrea Romano 

Advocacia atua no caso. 

 

 Processo: 1137544-

72.2021.8.26.0100 

 

Confira a sentença. 

  
 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2s001ieen0000&processo.foro=100&processo.numero=1137544-72.2021.8.26.0100&uuidcaptcha=sajcaptcha_d802b52276374c76a74e60ad5b586281
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2s001ieen0000&processo.foro=100&processo.numero=1137544-72.2021.8.26.0100&uuidcaptcha=sajcaptcha_d802b52276374c76a74e60ad5b586281
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Juiz adverte policiais sobre 
uso indiscriminado de 
algemas 
 
Magistrado percebeu que, sem 
justificativa, são utilizadas algemas 
mesmo em presos que não apresentam 
ameaça, causando constrangimento. 
 
terça-feira, 17 de maio de 2022 
 
O uso indiscriminado de algemas levou 

o juiz de Direito Aluízio Pereira dos 

Santos, da comarca de Campo 

Grande/MS, a advertir, em ata de 

audiência, profissionais encarregados 

da escolta de presos encaminhados à 

audiência de custódia. 

 

O magistrado percebeu, em atuação em 

plantões judiciais, que, sem qualquer 

justificativa, são algemados mesmo os 

presos provisórios que não apresentam 

ameaça, não têm antecedentes, 

cometeram crimes sem violência, e que 

não oferecem risco à segurança dos 

operadores do Direito nem da escolta, 

"servindo as algemas em muitas vezes 

para aumentar ainda mais o 

constrangimento público do autuado". 

 

Em entrevista à TV Migalhas, ele 

explicou o problema: 

 

"Achei por bem, antes de tomar 

medidas mais severas, punitivas, 

contra os policiais, fazer uma 

advertência a eles. 'Olha, vejam bem. 

Reflitam. Não é esse o caminho.' (...) O 

ofício foi mais para fazer uma reflexão 

no sentido de voltar a se conduzir de 

acordo com a lei. Agora, continuando 

dessa forma, obviamente tem que se 

fazer a lei cumprir." 

 

A advertência foi escrita em ata de 

audiência de uma estudante 

universitária presa por dirigir 

embriagada, após ser pega no 

bafômetro. O magistrado destacou que 

ela não tem antecedentes, e que ao 

delito cabe acordo de não persecução 

penal. "Ou seja, em tese, nem vai virar 

processo". 

 

Pelo documento escrito pelo juiz, ficou 

consignado que a chefia responsável 

pela escolta deve verificar e refletir 

sobre a desnecessidade de exposição 

dos autuados com uso de algemas em 

casos como o da estudante. 

 

 Acesse o documento. 

 

O magistrado citou a súmula 11 do STF, 

segundo a qual só é lícito o uso de 

algemas em casos de resistência e de 

fundado receio de fuga ou de perigo à 

integridade física própria ou alheia. 

 

Só é lícito o uso de algemas em casos de 

resistência e de fundado receio de fuga 

ou de perigo à integridade física 

própria ou alheia, por parte do preso 

ou de terceiros, justificada a 

excepcionalidade por escrito, sob pena 

de responsabilidade disciplinar, civil e 

penal do agente ou da autoridade e de 

nulidade da prisão ou do ato 

processual a que se refere, sem prejuízo 

da responsabilidade civil do Estado. 

 

Há, ainda, previsão expressa do 

decreto 8.858/16, que regulamenta a lei 

de execução penal, no mesmo sentido 

da súmula: excepcionando os casos em 

que o item pode ser utilizado. 

 

O magistrado determinou o 

encaminhamento da ata aos 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/25A0D82F55DB8D_documentoalgemas.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/25A0D82F55DB8D_documentoalgemas.pdf
https://www.youtube.com/tvmigalhas
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/25A0D82F55DB8D_documentoalgemas.pdf
https://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1220
https://www.migalhas.com.br/quentes/246390/decreto-regulamenta-o-uso-de-algemas
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21924738/do1-2016-09-27-decreto-n-8-858-de-26-de-setembro-de-2016-21924661
https://www.migalhas.com.br/
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magistrados que realizam audiências de 

custódia, à Agepen/MS - Agência 

Estadual de Administração do Sistema 

Penitenciário, à Polícia Federal e à 

Polícia Civil. 

  

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

/366122/juiz-adverte-policiais-sobre-

uso-indiscriminado-de-algemas  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/366122/juiz-adverte-policiais-sobre-uso-indiscriminado-de-algemas
https://www.migalhas.com.br/quentes/366122/juiz-adverte-policiais-sobre-uso-indiscriminado-de-algemas
https://www.migalhas.com.br/quentes/366122/juiz-adverte-policiais-sobre-uso-indiscriminado-de-algemas
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Juiz reconhece boa-fé de 
compradores e anula 
constrição de imóvel 
 
O empreendimento imobiliário havia 
sido bloqueado no âmbito de ação penal 
que apura lavagem de dinheiro. 
 
terça-feira, 17 de maio de 2022 
 
Em sede de ação penal que apura 

lavagem de dinheiro, o juiz Federal 

Marcelo Bretas, da 7ª vara Federal do 

RJ, reconheceu o direito de adquirentes 

de boa-fé e tornou sem efeito o 

sequestro de empreendimento 

imobiliário. 

 

Inicialmente, o juízo havia 

determinado, a pedido do MPF, o 

sequestro de um empreendimento 

composto por 527 unidades, dentre 

salas comerciais, apart hotéis e lojas de 

shopping, que se encontrava em fase de 

construção. 

 

O argumento do sequestro judicial foi 

de que o terreno sob o qual o 

empreendimento estava sendo erguido 

havia sido objeto de compra e venda por 

parte de pessoa física envolvida em 

fraudes e lavagem de dinheiro, a qual 

permutou o bem com uma empresa de 

incorporação, para, em troca, receber 

diversas unidades ao final da 

construção. 

 

Em embargos de terceiro, o 

escritório CMARTINS Advogados, 

que representa o condomínio, alegou 

que os compradores não têm qualquer 

vínculo ou participação, nem mesmo 

que indiretamente, nas irregularidades 

apontadas. 

Sustentou, ainda, que ainda que viesse 

a ser provada a irregularidade apontada 

pelo MPF contra a permutante do 

terreno que figura como acusada na 

ação penal, por certo que os 

adquirentes de unidades no 

empreendimento terão sido, na 

verdade, tão vítimas quanto o restante 

da sociedade em relação aos crimes 

praticados. 

 

Por fim, pediu que fosses mantidos 

bloqueados apenas os bens que 

caberiam à permutante quando da 

entrega do empreendimento. 

 

As alegações foram acolhidas pelo juiz 

Marcelo Bretas, que determinou que a 

constrição fique limitada às unidades 

que pertençam à acusada. 

 

"A boa-fé está presente através das 

adesões (...) Não se mostra razoável a 

manutenção da constrição sobre a 

totalidade do terreno." 

 

 Processo: 5066440-

20.2020.4.02.5101 

 

 
Juiz reconhece boa-fé de compradores e 

anula constrição de imóvel.(Imagem: 

Freepik) 

  

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

/365829/juiz-reconhece-boa-fe-de-

compradores-e-anula-constricao-de-

imovel  

 

Retorne ao índice 
  

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_processo=50664402020204025101&num_chave=&num_chave_documento=&hash=d67e1fc3bea7344407ccecbe6b6819b3
https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_processo=50664402020204025101&num_chave=&num_chave_documento=&hash=d67e1fc3bea7344407ccecbe6b6819b3
https://www.migalhas.com.br/quentes/365829/juiz-reconhece-boa-fe-de-compradores-e-anula-constricao-de-imovel
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https://www.migalhas.com.br/quentes/365829/juiz-reconhece-boa-fe-de-compradores-e-anula-constricao-de-imovel
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Transação tributária do ágio: 
pontos de reflexão 
 
Recomenda-se cautela aos 
contribuintes na adesão ao proposto 
recentemente pela Fazenda Nacional 
 
JULIO SALLES COSTA JANOLIO 
FELIPE LEONIDIO RIBEIRO 
17/05/2022 05:10 
 
comentários 

Crédito: José Cruz/Agência Brasil 

 

O Ministério da Economia publicou 

no último dia 3 de maio o Edital 

9/2022, que permite aos contribuintes 

transacionarem suas dívidas que 

estejam em discussão na esfera 

administrativa/judicial decorrentes da 

glosa da “amortização fiscal de ágio”. O 

edital abrange fatos gerados em 

aquisição de participações societárias 

ocorridas até 31/12/2014, com 

respectivos eventos de incorporação, 

fusão e cisão até a data limite de 

31/12/2017. 

 

A transação tributária está prevista no 

art. 171[1] do Código Tributário 

Nacional (CTN) desde a sua 

promulgação em 1966, porém sua 

regulamentação só foi implementada 54 

anos depois, pela Lei 13.998/2020, que 

atualmente é disciplinada pela Portaria 

ME 247/2020. Em regra[2], pode ser 

celebrada para débitos fiscais, 

aduaneiros, previdenciários etc., em 

discussão administrativa/judicial que 

sejam de “pequeno valor” (lançamentos 

de até 60 salários mínimos); ou de 

“relevante e disseminada controvérsia 

jurídica”. 

 

Do ponto de vista financeiro, a atual 

proposta de transação (seja do IRPJ ou 

da CSLL[3]) decorre de “relevante 

controvérsia jurídica” e segue os 

mesmos padrões de desconto tanto da 

modalidade de “pequeno valor”, quanto 

da primeira transação dos débitos de 

PLR: a dívida pode ser reduzida de 30% 

a 50% como um todo (principal, multa e 

juros) a depender da quantidade de 

parcelas escolhidas pelo contribuinte. 

 

Do ponto de vista do edital, a “transação 

do ágio” é idêntica à “transação do PLR”. 

Contudo, alguns fatores nas discussões 

de ágio nos levam a concluir que, talvez, 

a presente transação não seja a melhor 

alternativa. 

 

O voto de qualidade 
 
A maior quantidade de autuações sobre 

ágio decididas desfavoravelmente aos 

contribuintes no Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) se deu pelo voto de desempate do 

presidente da turma em favor da 

Fazenda, o chamado voto de qualidade 

(especialmente nos casos da multa 

agravada de 150%[4]). 

 

Em março deste ano, o Supremo 

Tribunal Federal (STF)[5] formou 

maioria para declarar constitucional o 

art. 19-E da Lei 10.522/2002 (em 

redação dada pela própria Lei 

13.988/2020), suprimindo a aplicação 

do voto de qualidade em favor do fisco 

nas hipóteses de empate em julgamento 

administrativo de autuações fiscais. 

https://www.jota.info/autor/julio-salles-costa-janolio
https://www.jota.info/autor/felipe-leonidio-ribeiro
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/ministerio-da-economia
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-a-distancia/editais-uab/edital-no-09-2022-chamada-para-articulacao-de-cursos-superiores-na-modalidade-ead-no-ambito-do-programa-universidade-aberta-do-brasil-uab
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-a-distancia/editais-uab/edital-no-09-2022-chamada-para-articulacao-de-cursos-superiores-na-modalidade-ead-no-ambito-do-programa-universidade-aberta-do-brasil-uab
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn1
https://www.jota.info/tudo-sobre/ctn
https://www.jota.info/tudo-sobre/ctn
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn2
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn3
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn4
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn5
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Assim, o voto de qualidade não será mais 

aplicável para os atuais 377 processos 

que versam sobre a amortização fiscal de 

ágio no regime pré-Lei 12.973/2014 

atualmente pendentes de julgamento no 

Carf, que totalizam R$ 122 bilhões 

(segundo fontes da Receita Federal). 

 

Como consequência[6], poderemos 

verificar o cancelamento de diversas 

autuações de valores bilionários, ou 

expressiva redução da respectiva 

penalidade, mediante o afastamento da 

multa agravada de 150%, retomando seu 

patamar standard de 75%. 

 

Multa agravada 
 
Grande parte do contencioso tributário 

em torno da amortização fiscal do ágio 

atinge elevadíssimos valores em virtude 

da aplicação quase “automática” por 

parte da Receita Federal da multa 

agravada de 150%. Nesses casos, a 

parcela da penalidade representa mais 

do que o dobro do valor do tributo em 

discussão. São bilhões de reais a título de 

multa. 

 

Em regra, a Fazenda se vale da aplicação 

“forçada” do (ainda) inaplicável 

parágrafo único do art. 116 do CTN[7] – 

que até os dias atuais nunca foi 

regulamentado – para aduzir uma 

possível simulação ou fraude na 

operação realizada pelo contribuinte na 

operação que gerou o ágio, e, assim, 

justificar o agravamento da multa. 

Este iter foi muito adotado pela Receita 

Federal nos casos de “ágio interno”, por 

exemplo. 

 

Na maioria dos casos julgados pelo Carf, 

além de a multa agravada ter sido 

mantida na esfera administrativa por 

força do voto de qualidade (não mais 

aplicável), o desconto máximo proposto 

pela atual transação (50%) é aquele que 

já acaba sendo obtido pelos 

contribuintes nas hipóteses em que se 

afasta a qualificação da penalidade 

(retomando ao patamar de 75%). 

 

Analisando-se isoladamente a multa e os 

juros que acompanham as autuações, os 

descontos comumente previstos em 

programas de parcelamento especial são 

demasiadamente mais atrativos do que a 

atual transação. No PERT[8], a redução 

da penalidade chegava a 70% e a 90% 

dos juros. 

 

Depois de aprovado no Senado, tramita 

na Câmara dos Deputados o PL 

4728/2020 que, além de reabrir o 

PERT com descontos de até 90% da 

multa e dos juros, altera a própria 

legislação da transação (Lei 

13.988/2020), majorando o desconto 

dos débitos (principal, multa e juros) 

passíveis de serem transacionados, de 

50% para 70%, além da possibilidade de 

parcelamento em até 120 meses (contra 

os atuais 84 meses). 

 

Sem jurisprudência 
 
Até os dias atuais não há qualquer 

orientação ou entendimento firmado 

pelo Poder Judiciário sobre as 

discussões que envolvam a amortização 

fiscal do ágio. 

 

Não há precedente no STF, enquanto no 

STJ o único caso de ágio julgado foi o 

REsp 1.583.275[9] (empresa veículo), o 

qual sequer teve seu mérito analisado, 

em virtude de o tribunal ter entendido 

que aquele caso demandaria reanálise 

do conjunto fático dos autos, vedado 

pela Súmula 7/STJ. 

 

Atualmente os contribuintes aguardam 

o julgamento do REsp 

1.808.639[10] (ágio interno), que já teve 

seu AREsp conhecido para admitir o 

processamento do referido REsp. 

 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn6
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn7
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn8
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2293714
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2293714
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.988-de-14-de-abril-de-2020-252343978
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.988-de-14-de-abril-de-2020-252343978
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn9
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn10
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No âmbito dos Tribunais Regionais 

Federais merece destaque o recente 

acórdão proferido pelo TRF4 nos autos 

do processo 5058075-

42.2017.4.04.7100[11], que não viu 

qualquer ilegalidade na conduta do 

contribuinte ao amortizar fiscalmente 

ágio gerado – no regime pré Lei 

12.973/14 – pela aquisição de 

participação societária em operações 

entre partes dependentes (ágio interno). 

 

No caso concreto de uma autuação sobre 

ágio que verse majoritariamente sobre 

questões de direito – e não matéria fática 

– nos parece demasiadamente 

prematuro aderir à presente transação, 

ainda mais nos casos atualmente 

passíveis de serem transacionados, cujo 

ágio fora gerado e amortizado sob a 

égide do antigo regime, na forma dos 

arts. 7 e 8 da Lei 9.532/97, onde não 

havia qualquer vedação legal impedindo 

a referida amortização em situações que 

envolvam ágio interno, laudo, empresa 

veículo etc. 

 

A falta de previsão para 
fundamentar o posicionamento 
da Fazenda nas autuações 
 
As teses que envolvem a amortização 

fiscal do ágio no regime antigo são 

juridicamente hígidas em favor das 

empresas, pois o aproveitamento do ágio 

em questão decorre de previsão expressa 

em lei. Diferentemente da situação da 

Receita Federal, que na maioria das 

vezes precisa “forçar” a aplicação do 

citado parágrafo único do art. 116 do 

CTN – cuja eficácia depende de 

regulamentação – para poder 

desconsiderar aquelas operações 

realizadas pelo contribuinte que 

ensejaram o ágio e, com isso, autuar a 

empresa. 

 

A Receita Federal vinha autuando os 

contribuintes banalizando aplicação da 

multa agravada (que só incide sob fatos 

graves e precisamente demonstrados) 

criando justificativas, requisitos e 

condicionantes que simplesmente não 

estavam previstos na legislação que 

regeu a operação. 

 

Meras coincidências? 
 
Convidamos o leitor a mais reflexões 

destacando duas questões: 

 

 Apesar de a transação de 

teses tributárias estar 

regulamentada desde abril 

de 2020 (com a Lei 

13.988/2020), a primeira 

transação (PLR) só veio a 

ser aberta pela PGFN/RF (a 

pretexto de reduzir a 

“cultura do litígio”) em 

maio de 2021, logo após a 

Lei 14.020/2020 ter 

promovido diversas 

alterações bastante 

favoráveis aos contribuintes 

justamente na legislação do 

PLR (Lei 10.101/2000). 

 

 Logo após o STF formar 

maioria para reconhecer a 

constitucionalidade do 

dispositivo que suprimiu o 

voto de qualidade nos 

julgamentos 

administrativos (março de 

2022), e, em seguida (abril 

de 2022), ser publicada 

Portaria[12] retirando o 

limite de valores em sessões 

virtuais no Carf, 

permitindo, a retomada do 

julgamento de inúmeros 

casos de vultuosos valores 

que estavam suspensos 

desde o início da pandemia 

da Covid-19[13]; a Fazenda 

decide (maio de 2022) abrir 

a transação do ágio, tese 

https://www.jota.info/tudo-sobre/trf4
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn11
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn12
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-pontos-de-reflexao-17052022#_ftn13
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que concentra as maiores 

autuações pendentes de 

julgamento no Carf e, 

concomitantemente, 

concentra o maior número 

de autos de infração 

mantidos ou restabelecidos 

justamente pelo referido 

voto de qualidade. 

 

A PGFN e a Receita Federal estão 

convidando o contribuinte a 

transacionar o pagamento de uma dívida 

que, em regra, é juridicamente hígida; 

que, no passado, na maioria das vezes só 

foi mantida em virtude do voto de 

qualidade (sem aplicação atual); que não 

há jurisprudência judicial formada sobre 

o tema (discussão está em aberto), e 

cujos descontos são demasiadamente 

inferiores àqueles previstos no PL 

4728/2020, proposta legislativa que se 

encontra na Câmara dos Deputados já 

aprovada pelo Senado. Em resumo, 

recomenda-se cautela aos contribuintes 

na adesão ao proposto recentemente 

pela Fazenda Nacional. 

 
[1] “Art. 171. A lei pode facultar, nas 

condições que estabeleça, aos sujeitos 

ativo e passivo da obrigação tributária 

celebrar transação que, mediante 

concessões mútuas, importe em 

determinação de litígio e consequente 

extinção de crédito 

tributário.  Parágrafo único. A lei 

indicará a autoridade competente para 

autorizar a transação em cada caso.” 

 
[2] Ressalvada as hipóteses das 

chamadas “Transações 

Extraordinárias”. 

 
[3] Mediante adição na sua respectiva 

base de cálculo das despesas de 

amortização de ágio então glosadas. 

 

[4] Prevista no art. 44, §1º da Lei n. 

9.430/96. 

 
[5] Em 24/03/2022, ao julgar as Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade 

(“ADI”) 6.399, 6.403 e 6.415. 

 
[6] Abstraindo eventuais impedimentos 

relacionados à admissibilidade dos 

Recursos Especiais à CSRF. 

 
[7] “Art. 116 (…) 

Parágrafo único. A autoridade 

administrativa poderá desconsiderar 

atos ou negócios jurídicos praticados 

com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo 

ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação 

tributária, observados 

os procedimentos a serem estabelecidos 

em lei ordinária.”. 

 
[8] PERT – Programa Especial de 

Regularização Tributária, programa de 

parcelamento instituído pela Lei n. 

13.496/2017, vigorou entre abril e 

novembro de 2017. 

 
[9] Rel. Min. Regina Helena Costa, 

decisão monocrática publicada no DJ de 

25/05/2016). 

 
[10] Sob relatoria do Min. Mauro 

Campbell. 

 
[11] Rel. Des. Fed. Alexandre Rossato 

Ávila, 6ª Turma, julgado em 

08/04/2021. 

 
[12] Portaria CARF n. 3.364/2022 (DOU 

de 18/04/2022). 

 
[13] Importante destacar que, 

posteriormente à publicação da Portaria 

em questão, a PGFN/RFB solicitaram a 

retirada dos casos de ágio pautados para 

julgamento. 
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STF: há repercussão geral em 
recurso que discute ITCMD 
sobre PGBL e VGBL 
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comentários 

Crédito: Marcelo Camargo/Agencia 

Brasil 

 

Os ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF) reconheceram, por 

unanimidade, que há questão 

constitucional e repercussão geral no 

recurso extraordinário que discute se 

incide ITCMD sobre o Plano Vida 

Gerador de Benefício Livre (VGBL) e o 

Plano Gerador de Benefício Livre 

(PGBL) na hipótese de morte de titular 

do plano. 

 

O julgamento do RE 1363013, entre o 

Estado do Rio de Janeiro e a 

Federação Nacional das Empresas de 

Seguros Privados, de Capitalização e de 

Previdência Complementar Aberta 

(Fenaseg), foi finalizado nesta quinta-

feira (12/5) no plenário virtual do STF. 

Não há data para o julgamento do mérito 

do caso. 

Em sua manifestação, relator, 

ministro Dias Toffoli, explicou que a 

questão é saber se os recursos aportados 

nos dois planos – VGBL e PGBL – 

integram ou não o conceito legal de 

herança e de transmissão sucessória 

para fins de tributação pelo ITCMD. 

 

O tribunal de origem, o Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro (TJRJ), entendeu ser 

inconstitucional a incidência do ITCMD 

sobre o VGBL. De modo contrário, no 

entanto, reconheceu a 

constitucionalidade da incidência do 

mesmo tributo sobre o PGBL. 

 

No momento da escolha do plano, os 

contribuintes avaliam geralmente a 

tributação pelo Imposto de Renda. 

Enquanto no VGBL o IR incide somente 

sobre os rendimentos, no PGBL o 

imposto incide sobre o valor total a ser 

resgatado. Quanto ao ITCMD, no 

entanto, a discussão é sobre a natureza 

dos planos. 

 

No entendimento do tribunal de origem, 

os planos possuem natureza distinta. O 

VGBL teria natureza de seguro de pessoa 

e, portanto, não daria ensejo ao fato 

gerador do ITCMD. O PGBL teria 

natureza de poupança previdenciária, 

com transmissão aos herdeiros no 

momento da morte do titular, o que 

ensejaria a tributação pelo ITCMD. 

 

Assim, de um lado, o Estado do Rio de 

Janeiro busca o reconhecimento da 

constitucionalidade da incidência do 

ITCMD sobre ambos os planos. De 

outro, os contribuintes buscam o 

reconhecimento da 

inconstitucionalidade da incidência do 

mesmo tributo sobre ambos os planos. 

 

“Está em jogo a interpretação do artigo 

155, inciso I, da Constituição Federal, 
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mormente o significado da expressão 

‘transmissão causa mortis’. Ademais, 

como consignou a Fenaseg, a discussão 

envolve relevante interesse social, 

estando o assunto intimamente 

conectado com o ramo do sistema de 

seguridade social”, escreveu Dias 

Toffoli, em sua manifestação. 

 

Desde 2007, a repercussão geral é um 

procedimento de admissibilidade no 

STF. Isso significa que, desde então, 

para ser admitido no tribunal, um 

recurso extraordinário precisa tratar de 

uma questão constitucional com 

relevância social, política, econômica e 

jurídica e que vá além dos interesses das 

partes. 

 

Além disso, quando há repercussão 

geral, o recurso, embora diga respeito a 

um caso concreto, é julgado como 

representativo da controvérsia, e a 

decisão vincula todo o Poder Judiciário, 

que deverá aplicar o entendimento do 

Supremo em causas semelhantes. 

 

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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De tempos em tempos, o Congresso 

Nacional, a título de exercitar 

competências extraordinárias, viola não 

só a Constituição, como também leis e 

contratos. Pois é disso que trata a 

ameaça feita pelo projeto de decreto 

legislativo que pretende suspender 

reajustes tarifários no setor de energia. 

 

O artigo 49 da Constituição, ao dispor 

sobre competências exclusivas do 

Congresso, estatui que ele pode “sustar 

os atos normativos do Poder Executivo 

que exorbitem do poder regulamentar 

ou dos limites de delegação legislativa” 

(inc. V). Trata-se de competência 

atípica, eis que envolve ato não 

legislativo, de controle externo da 

Administração Pública para casos 

específicos. Só pode ser interpretada 

restritivamente, nos exatos termos da 

prescrição constitucional. 

 

A condição para o exercício dessa 

prerrogativa não está numa escolha 

aleatória do que se pretende controlar, 

mas exatamente no cumprimento aos 

requisitos constitucionalmente 

necessários. Imprescindível, portanto, 

que o ato a ser sustado tenha 

comprovada qualidade de “exorbitante” 

quanto ao poder regulamentar (ou haja 

violado a delegação). Isto é, este tipo de 

decreto presta-se a conter ilegalidades, a 

fim de impedir que atos administrativos 

regulamentares invadam a esfera 

legislativa. 

 

Logo, o que a Constituição autoriza o 

legislador a fazer é, apenas e tão 

somente, o contraste entre lei e 

regulamento: caso este seja exorbitante, 

poderá ser sustado. O que importa dizer 

que o legislador está, ao mesmo tempo, 

expressamente proibido de usurpar 

dessa mesma competência. A ele é 

vedado o abuso e o desvio de finalidade, 

como se pudesse bulir em quaisquer leis, 

atos e contratos. 

 

Ora, reajustes são tema legal e 

contratual. Destinam-se à manutenção 

do poder de compra da moeda 

expressada na tarifa. Não implicam 

aumento do valor a ser pago, mas tão 

somente a sua atualização nominal, a 

fim de que a receita do contrato persista 

a expressar a realidade monetária 

definida desde o edital de licitação. Por 

isso que geram resoluções 

homologatórias, oriundas de cálculos 

matemáticos, nos exatos termos das 

cláusulas contratuais. Visto por outro 

ângulo, não conceder – ou sustar – o 

reajuste implica o correspondente 

deságio tarifário: o não reajuste é um 

desconto na tarifa real, que viola o 

contrato e todas as leis que regem as 

concessões de serviço público (inclusive 

as do setor elétrico). 
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Logo, o que o decreto legislativo que 

ganhou as manchetes nas últimas 

semanas pretende é, ao fim e ao cabo, 

violar contratos (além de ignorar a 

reserva de administração das agências 

independentes). O seu objeto é a 

suspensão, de modo ilegal, da eficácia de 

cláusulas contratuais. Não se destina aos 

fins estatuídos pelo art. 49, inc. V, da 

Constituição. Ao contrário: caso 

exercitado, implicará desrespeito à 

norma constitucional, às leis setoriais e 

a dezenas de contratos. Ou, o que é pior: 

implica desprezo ao sentimento 

constitucional, àquilo que a Constituição 

e sua força normativa efetivamente 

significam. 

 

EGON BOCKMANN MOREIRA – 

Professor de Direito Econômico da 

UFPR. Advogado. Árbitro. 
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Brasil 

Inflação alta não deve trazer 
alívio para teto de gastos no 
ano que vem 
 
Promessas eleitorais são um dos 
motivos que ameaçam teto em 2023 
 
Por Estevão Taiar, Valor — Brasília 
15/05/2022 17h07  Atualizado há 16 
horas 

 
A inflação elevada deste ano não 

deve facilitar o cumprimento do teto de 

gastos em 2023. A tendência é que dois 

fatores mantenham o mecanismo de 

controle das contas públicas 

pressionado: a trajetória de preços 

alta também para as despesas; o 

possível aumento de gastos devido à 

eleição e à própria inflação elevada. 

 

Criado em 2016, o teto de gastos é o 

instrumento que limita o crescimento 

das despesas primárias (ou seja, não 

inclui gastos com a dívida pública) à 

variação do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) do ano 

anterior. Até o ano passado, o cálculo era 

feito levando em conta o IPCA 

acumulado em 12 meses até junho. Mas 

em 2021 o governo federal passou a 

fazer o cálculo se baseando no 

indicador cheio do ano anterior, 

com a alteração valendo já para este ano. 

 

Para Pedro Schneider, economista do 

Itaú Unibanco, a mudança tornou os 

impactos da inflação no teto “muito 

mais indiretos do que diretos”. Isso 

porque agora há maior sincronia entre o 

teto e os gastos do governo federal, já 

que ambos levam em consideração o 

mesmo intervalo, enquanto até 2020 

eram calculados com base em intervalos 

diferentes. O Itaú projeta que o IPCA 

ficará em 8,5% neste ano. Já o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC), que corrige aproximadamente 

55% das despesas primárias, deve ter 

alta de 8,7%. Outras rubricas, como 

educação e saúde, ficam próximas do 

IPCA. Schneider cita o funcionalismo e o 

Auxílio Brasil como exemplos da pressão 

indireta exercida pela inflação. 

 

 
Pedro Schneider, economista do Itaú 

Unibanco — Foto: Divulgação 

 

“Há uma indexação formal e uma 

informal. Em uma economia com 

inflação alta, todo mundo quer repor as 

perdas”, diz. “A preocupação aritmética 

com o teto de gastos é pequena. É uma 

preocupação indireta.” 

 

Para 2023, o Itaú projeta que as 

despesas com funcionalismo serão, por 

exemplo, de R$ 360 bilhões, contra R$ 

340 bilhões neste ano. As estimativas 

levam em conta reajuste linear dos 

salários de 5% neste ano, mas nenhum 

aumento no ano que vem. 

 

“A gente assume que a discussão sobre o 

arcabouço fiscal será feita ao longo do 

ano que vem, mas não com impactos no 

ano que vem”, afirma, lembrando que o 

Orçamento de 2023 será aprovado ainda 

neste ano. 

 

Na avaliação de Daniel Couri, diretor-

executivo da Instituição Fiscal 

Independente (IFI), o cumprimento do 
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teto é possível no ano que vem, mas “a 

regra pode ficar insustentável” ainda em 

2023 “caso mais medidas pelo lado das 

despesas sejam aprovadas no decorrer 

deste ano”. Além do Auxílio Brasil e 

do reajuste salarial de 5%, Couri 

destaca a Conta de Estabilização de 

Preços (CEP) de combustíveis, já 

aprovada pelo Senado e em tramitação 

na Câmara. 

 

A IFI, órgão de monitoramento da 

política fiscal ligado ao Senado, 

apresentará na quarta-feira uma revisão 

de seus cenários macroeconômicos para 

os próximos dez anos, com projeção de 

7,9% para o IPCA de 2023. 

 

O economista Guilherme Tinoco, 

especialista em contas públicas, afirma 

que a inflação elevada “deve ajudar um 

pouco sim” no cumprimento do teto. 

“Nem todas as despesas são indexadas à 

inflação, então abre uma pequena 

margem”, diz. “Mas não sei se isso tira a 

pressão para o cumprimento.” Ele 

destaca que as despesas discricionárias 

(não obrigatórias) estão em patamar 

historicamente baixo, o que pode levar a 

alguma recomposição, e o fato de 2023 

ser “o primeiro ano de governo”, o que 

tende a aumentar demandas sociais em 

uma economia que ainda se recupera. 

 

Nos cálculos do economista de uma 

grande instituição financeira, que 

preferiu não se identificar, o espaço 

aberto no teto de 2023 será de 

aproximadamente R$ 15 bilhões. 

Segundo ele, a diferença entre o IPCA e 

o INPC será responsável por apenas R$ 

1,4 bilhão do espaço. A maior parte viria, 

portanto, do fato de nem” todas as 

despesas crescerem” em taxas próximas 

à expansão do teto. Ele cita como 

hipóteses a ausência de reajustes 

nominais para o Auxílio Brasil e 

crescimento das despesas com 

precatórios (dívida judicial já 

reconhecida do poder público) dentro de 

um subteto limitadas à inflação. 

 

No Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (PLDO) de 2023, espécie 

de prévia do Orçamento oficial, o 

Ministério da Economia calcula que as 

despesas primárias totais somarão R$ 

1,866 trilhão no ano que vem, ante R$ 

1,752 trilhão em 2022. O número 

representa alta de 6,5%. As projeções 

mais recentes da pasta são de 6,55% 

para o IPCA e 6,7% para o INPC. 

 

Líder nas pesquisas na disputa para o 

Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) disse na semana 

passada que “não haverá” teto se ele 

for eleito. Por sua vez, o presidente Jair 

Bolsonaro (PL), segundo colocado nas 

pesquisas, defendeu no mês passado que 

“depois das eleições” seja debatido que 

os gastos com infraestrutura fiquem fora 

do teto. Além disso, mudanças 

realizadas a partir do ano passado 

enfraqueceram o teto na prática, 

segundo diversos economistas. 

Exemplos são a própria alteração no 

intervalo de cálculo para o reajuste do 

mecanismo e a exclusão de parte dos 

precatórios. 
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https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/29/1-milhao-de-familias-esperam-auxilio-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/12/opcao-menos-pior-diz-fonte-do-ministerio-da-economia-sobre-reajuste-linear-de-5percent-para-servidores.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/05/11/nao-havera-teto-de-gastos-para-o-nosso-governo-diz-lula.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/coluna/se-bolsonaro-for-reeleito-teto-podera-ser-reavaliado.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/coluna/se-bolsonaro-for-reeleito-teto-podera-ser-reavaliado.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/15/inflacao-alta-nao-deve-trazer-alivio-para-teto-de-gastos-no-ano-que-vem.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/15/inflacao-alta-nao-deve-trazer-alivio-para-teto-de-gastos-no-ano-que-vem.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/15/inflacao-alta-nao-deve-trazer-alivio-para-teto-de-gastos-no-ano-que-vem.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/15/inflacao-alta-nao-deve-trazer-alivio-para-teto-de-gastos-no-ano-que-vem.ghtml
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Finanças 

Queda das ações leva 
empresas que fizeram IPO a 
buscar fusão 
 
Das 45 companhias que abriram capital 
no ano passado, 36 operam em baixa 
 
Por Mônica Scaramuzzo — De São 
Paulo 
16/05/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Wainstein, da Seneca Evercore, vê 

semelhança entre IPOs de 2021 e de 

2007: “Empresas sem história 

diferenciada” — Foto: Carol 

Carquejeiro/Valor 

 

Uma parte das empresas que fizeram 

abertura de capital (IPO, na sigla em 

inglês) no ano passado iniciou conversas 

com assessores financeiros para buscar 

aporte privado ou mesmo se unir a 

rivais, apurou o Valor. Das 45 

companhias que foram à bolsa em 2021, 

apenas nove estão com ações negociadas 

acima do preço de listagem - o restante 

registra queda, com a grande maioria 

operando muito abaixo do Ibovespa, de 

acordo com levantamento do Valor 

Data. 

 

 Leia também: 

 

“Houve uma correção [dos preços das 

ações] muito forte. Quando isso 

acontece, você acaba trazendo para 

algumas empresas um foco renovado na 

criação de valor via M&A [fusão e 

aquisição, na sigla em inglês]”, diz uma 

fonte de mercado financeiro. “A oferta 

subsequente de ações [“follow-on”] 

acaba saindo da mesa porque o mercado 

está fechado para isso e, principalmente, 

porque é muito punitivo para os 

controladores por conta da diluição.” 

 

Diante desse cenário, o caminho natural 

é olhar para o lado e conversar com as 

empresas rivais, ver as alavancas de 

sinergia e tentar explorar essa rota, diz 

essa mesma fonte. Pelo menos 14 das 45 

empresas estão em conversas para 

tentar buscar um investidor, 

financiamento com futura conversão em 

ações ou viabilizar uma fusão de seus 

negócios. 



4 

 

 
Contudo, mesmo para as empresas que 

estão dispostas a sentar para negociar a 

entrada de um sócio, aporte e até fusão, 

a equação não é tão simples, 

considerando que na mesa de 

negociação as discussões têm esbarrado 

na precificação dos ativos, afirmam 

fontes ouvidas pelo Valor. 

 

Companhias ligadas aos setores 

de tecnologia e educação estão entre 

as que se movimentam nesse sentido, 

segundo pessoas familiarizadas com o 

assunto. 

 

As empresas de e-commerce de móveis e 

decorações Mobly e Westwing são 

exemplo de grupos que já tentaram se 

aproximar. No entanto, as conversas não 

avançaram, disseram duas fontes a par 

do assunto. Uma delas informou que a 

Mobly está aberta à entrada de 

investidores e pode discutir controle. 

Enquanto as ações da empresa 

acumulam queda de 86,5% desde o IPO, 

as da Westwing caem 82%. Ao Valor, o 

presidente e fundador da Mobly, Victor 

Noda, disse, em nota, que não comenta 

rumores de mercado, mas reafirma que 

a companhia está capitalizada e segue os 

planos de investimento alinhados com 

investidores. 

 

As empresas desse setor passam por 

uma reestruturação. A Etna, da 

família Kaufman (dona da Vivara), 

está encerrando gradativamente as 

operações de suas lojas - a companhia 

tentou sem sucesso, nos últimos anos, 

buscar um investidor para o negócio. A 

concorrente Tok&Stok também 

percorreu o mesmo caminho e estaria 

conversado com concorrentes, segundo 

fontes. No início do ano passado, a 

Tok&Stok desistiu de ir à bolsa diante 

das incertezas do mercado. 

 

No setor de educação, rivais também 

estão conversando entre si. Depois de 

levantar cerca de R$ 1,2 bilhão em bolsa 

em fevereiro de 2021, a empresa de 

ensino superior Cruzeiro do Sul deu 

início a conversas com o grupo Moura 

Lacerda, com sede em Ribeirão Preto, 

interior de São Paulo, para adquirir seu 

controle. As negociações, contudo, não 

se concretizaram - a companhia 

anunciou em fato relevante em março 

deste ano que havia desistido do 

negócio. 

 

Desde sua listagem, as ações da 

companhia de educação tiveram 

desvalorização de 72,7%. Fontes 

afirmam que o grupo está conversando 

com concorrentes, entre elas a Ânima 

Educação, também de capital aberto. 

O Valor apurou, contudo, que a Ânima 

quer focar em cursos de medicina, que 
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têm um tíquete maior, e não interessa à 

companhia uma união com a Cruzeiro 

do Sul, segundo uma pessoa a par do 

assunto. 

 

Com isso, a companhia, dona das 

faculdades Positivo e Braz Cubas, 

busca sinergias com outros grupos com 

foco em ensino a distância (EAD) - 

a Yduqs é apontada como potencial alvo 

para discutir uma união. “Nesse setor, 

todo mundo está conversando com todo 

mundo”, diz um assessor financeiro, que 

preferiu não se identificar. 

 

O movimento de consolidação 

envolvendo empresas que fizeram IPO 

em 2021 começou no ano passado - em 

outubro, o banco Pan, do BTG 

Pactual, comprou a empresa de 

tecnologia Mosaico, dona das marcas 

Bondfaro, Buscapé e Zoom. Dois meses 

depois, foi a vez de 

a Eneva adquirir a Focus Energia. 

As ações da empresa de energia 

deixaram de ser negociadas em março, 

pouco mais de um ano após estrear na 

bolsa. Em janeiro, a XP comprou o 

banco Modal - a operação envolveu 

troca de ações. À época do IPO, em abril 

de 2021, a ação tinha sido precificada a 

R$ 20. No dia do anúncio da aquisição, 

7 de janeiro, o papel tinha atingido sua 

mínima histórica: R$ 8,35. 

 

As empresas ligadas a tecnologia estão 

entre as mais afetadas na bolsa, dentro e 

fora do país. No caso da empresa de 

programa de fidelidade Dotz, que foi à 

bolsa há quase um ano, os papéis 

recuam 80%. A companhia, diz uma 

fonte, estaria aberta a se unir com um 

concorrente. Roberto Chade, presidente 

da companhia, nega esse movimento. 

“Estamos sempre olhando 

oportunidades, mas nenhuma conversa 

chegou até a página 2.” 

 

Segundo Chade, a 

Dotz comprou recentemente a fintech 

de crédito Noverde e deverá fechar a 

aquisição de outra “tech company” 

complementar ao negócio “em breve”. 

Desde o ano passado, a gigante chinesa 

Ant, braço financeiro da Alibaba, é 

acionista minoritária da empresa de 

fidelidade. 

 

Na GetNinjas, plataforma digital que 

conecta profissionais de variadas áreas 

aos clientes, o valor de mercado da 

companhia, de R$ 185 milhões, é bem 

inferior ao que a empresa tem em caixa 

(cerca de R$ 290 milhões). Fontes 

afirmam que a companhia não descarta 

conversas com concorrentes, mas 

estaria encontrando dificuldades. Uma 

pessoa próxima à empresa afirmou que 

conversas com rivais para parcerias são 

naturais, mas não há negociação nesse 

sentido. 

 

Há poucas semanas, 

a Infracommerce, companhia de 

serviços para comércio eletrônico, bateu 

na porta de grandes fundos de private 

equity (que compram participação em 

empresas) em busca de recursos para 

financiar o seu caixa, conforme 

o Valor mostrou em abril. Nas 

conversas em andamento, a empresa, 

cujas ações caem 73,25% desde o IPO, 

também não descarta levantar recursos 

por meio de dívida e depois converter 

esse financiamento em ações no futuro. 

 

No setor de saúde, a consolidação 

também continua firme, mas esse 

movimento tem sido intenso nos últimos 

anos. E, apesar de acumular queda de 

45,75% desde seu IPO, a mineira Mater 

Dei segue firme no seu plano de 

expansão - desde a oferta, a empresa fez 

seis aquisições, incluindo hospitais e 

uma empresa de tecnologia da 

informação. 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/10/05/banco-pan-ve-integracao-da-mosaico-em-ate-seis-meses.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/10/05/banco-pan-ve-integracao-da-mosaico-em-ate-seis-meses.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/11/focus-energia-deixa-de-existir-e-projetos-passam-para-controle-da-eneva.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/05/banco-modal-assina-documentos-definitivos-da-aquisio-pela-xp.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/04/dotz-compra-de-fintech-de-crdito-noverde.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/22/infracommerce-busca-capital-e-sonda-fundos-um-ano-apos-ipo.ghtml
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Na Oncoclínicas, que tem o 

banco Goldman Sachs como principal 

acionista, os planos eram usar os 

recursos captados no ano passado para 

expansão. Contudo, como o setor no 

qual atua é muito especializado, faz 

sentido neste momento em que as ações 

estão com forte queda a empresa ser 

parte de um grupo maior, disse um 

assessor financeiro. 

 

Quando foram à bolsa no ano passado, 

as companhias não contavam com o 

cenário de juros altos - o que resultou no 

aumento das despesas financeiras. O 

ambiente de inflação alta e incertezas 

política e econômica também contribui 

para a maior volatilidade do mercado de 

ações. 

 

Daniel Wainstein, sócio-presidente 

da Seneca Evercore, vê muitas 

semelhanças entre o movimento de IPO 

de 2021 com o boom de abertura de 

capitais entre 2006 e 2007, período 

marcado pelo ida de incorporadoras e 

bancos médios à bolsa. 

 

“Existe uma crença generalizada de que 

o mercado público de ações é o ambiente 

mais favorável para as empresas se 

capitalizarem”, diz. Wainstein observa, 

contudo, que muitas das empresas que 

foram à bolsa não tinham uma história 

diferenciada nem tamanho suficiente 

para ter seus papéis listados. 

 

Das 19 empresas de real state que 

fizeram IPO entre 2006 e 2007, a grande 

maioria está avaliada no mercado abaixo 

do seu patrimônio líquido. Dos dez IPOs 

de bancos médios, seis fecharam o 

capital, três permanecem listados e um 

foi liquidado judicialmente, segundo 

levantamento da Seneca Evercore a 

partir de dados públicos na bolsa. 

Com as ações de boa parte das 

companhias desvalorizadas, é mais 

complicado precificar ativos para uma 

transação privada, segundo o banqueiro. 

 

“Precificar ativos fica mais difícil em um 

ambiente onde o câmbio oscila de R$ 

5,70 a R$ 4,60 e a taxa Selic sai de 2,0% 

para 12,75% em questão de meses e os 

preços das ações de companhias oscilam 

10% ou 15% em um único dia”, afirma o 

executivo Fábio Medeiros, responsável 

pela área de banco de investimentos do 

banco Morgan Stanley. 

 

Para ele, essa volatilidade no cenário 

macro, reforçada pela guerra entre 

Rússia e Ucrânia, atrapalha também no 

micro. “Traz insegurança ao empresário 

na tomada de decisão”, diz. 

 

“Ninguém gosta de precificar uma 

transação num momento de grande 

incerteza”, diz Ricardo Lacerda, sócio e 

presidente do BR Partners. O banco de 

investimento também fez listagem na 

bolsa no ano passado e suas units 

registram ligeira queda de 1,75% desde a 

ocasião. 

 

Lacerda observa que a janela para oferta 

de ações segue fechada. “Empresas 

maiores têm encontrado algumas 

janelas [para “follow-on”], mas vai 

depender até onde vai o movimento de 

juro.” 

 

Os M&As também desaceleraram no 

acumulado do ano até o dia 10 de maio. 

Dados da Dealogic mostram que o total 

de operações em valor somou US$ 20,7 

bilhões, uma queda de 43% em 

comparação ao mesmo período do ano 

passado. 

 

Procuradas, Ânima, Cruzeiro do Sul, 

Goldman Sachs, Oncoclínicas, Yduq e 

Westwing não comentam. Nenhum 
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porta-voz da Etna foi encontrado pela 

reportagem. A Infracommerce não se 

manifestou até o fechamento desta 

edição. 

 

Em nota, a Tok&Stok informou que não 

comenta rumores de mercado em 

relação ao movimento de consolidação. 

“A companhia confirma que deu 

continuidade aos planos de expansão e 

desenvolvimento, de forma 

independente ao processo de IPO que 

vinha conduzindo.” 

 

Em comunicado, a Mater Dei disse que 

vem seguindo a tese apresentada desde 

a abertura de capital - de definições de 

hubs regionais em áreas-chave, por meio 

de crescimento orgânico e inorgânico. 

Referente à performance das ações, a 

empresa entende que “se trata muito 

mais de reflexos conjunturais e que seu 

plano é de médio e longo prazo, (...) e 

tem entregado com crescimento 

eficiente e autossustentado para gerar 

valor a todo seu ecossistema”. 

 

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

ia/2022/05/16/queda-das-acoes-leva-

empresas-que-fizeram-ipo-a-buscar-

fusao.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/16/queda-das-acoes-leva-empresas-que-fizeram-ipo-a-buscar-fusao.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/16/queda-das-acoes-leva-empresas-que-fizeram-ipo-a-buscar-fusao.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/16/queda-das-acoes-leva-empresas-que-fizeram-ipo-a-buscar-fusao.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/16/queda-das-acoes-leva-empresas-que-fizeram-ipo-a-buscar-fusao.ghtml
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Empresas 

Paulo Kakinoff deixa 
comando da Gol em julho e vai 
para o conselho 
 
Ele será substituído por Celso 
Guimarães Ferrer Junior, atual vice-
presidente de operações da companhia 
 
Por Cristian Favaro, Valor — São Paulo 
16/05/2022 09h04  Atualizado há 54 
minutos 

 
Cinco dias depois de os maiores 

acionistas da Gol e 

da Avianca anunciarem a criação de 

uma holding que vai controlar as duas 

empresas, a companhia aérea brasileira 

informa a seus funcionários, nesta 

segunda-feira, mudanças no seu 

comando. O atual 

presidente Gol, Paulo Kakinoff, será 

substituído por Celso Guimarães 

Ferrer Junior, atual vice-presidente 

de operações da companhia. A transição 

ocorrerá em 1º de julho, data em que 

Kakinoff completa 10 anos no cargo. Ele 

passará a ser membro do conselho de 

administração da Gol. 

 

A decisão de criar a holding foi 

anunciada pelos principais investidores 

da Avianca (Kingsland International 

Group, Elliott International e South 

Lake One, entre eles) e os controladores 

da Gol, a família Constantino, no dia 11 

de maio. O negócio ainda precisa passar 

pelo crivo de reguladores, como o 

Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) aqui no Brasil. A 

holding será instituída no Reino Unido e 

a estimativa é de conclusão do negócio já 

no segundo semestre deste ano. 

Segundo uma fonte próxima à Gol, o 

processo de sucessão no comando da 

companhia brasileira tem sido estudado 

há três anos. Com o surgimento da nova 

holding, chamada de Grupo Abra, a 

transição ganhou um empurrão. A ideia, 

de acordo com essa fonte, é que Kakinoff 

ajude Constantino de Oliveira 

Junior em suas novas funções — ele 

continuará como presidente do conselho 

da companhia aérea brasileira e 

assumirá também a presidência da Abra. 

 

“Kakinoff foi um grande diretor-

presidente ao longo da última década e 

desenvolveu um excelente grupo de 

líderes para conduzir nossa empresa 

aérea à próxima década. Estamos 

entusiasmados pela oportunidade de 

continuarmos trabalhando juntos no 

conselho”, disse Constantino, em 

comunicado. 

 

Hoje com 47 anos, Kakinoff assumiu o 

comando da Gol, uma das mais 

importantes aéreas do país com 37 anos, 

vindo do setor automotivo. De lá para cá, 

atravessou diversos desafios, crises 

financeiras e, a mais recente delas, o 

caos provocado pela pandemia sobre o 

setor de turismo. 

 

Kakinoff atua hoje no conselho de outras 

companhias, como Porto 

Seguro, Vamos e Suzano Papel e 

Celulose. Segundo fontes, ele deve 

assumir também como conselheiro de 

uma empresa de capital aberto no 

segmento de construção civil. 

 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/gol/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/gol/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/gol/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/gol/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/gol/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/gol/
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Hoje com 47 anos, Kakinoff assumiu o 

comando da Gol, uma das mais 

importantes aéreas do país com 37 anos, 

vindo do setor automotivo — Foto: Silvia 

Zamboni/Valor 

 

“Temos o prazer de anunciar Celso 

Ferrer como diretor-presidente da Gol, 

disse Kakinoff. Celso e eu trabalhamos 

lado a lado há mais de sete anos. Trata-

se de um executivo experiente e muito 

bem-preparado. Um dos mais 

competentes que conheci em toda minha 

carreira profissional”, acrescentou 

Kakinoff. 

 

Celso Guimarães Ferrer Junior é 

um executivo de 39 anos de idade, 17 

deles na Gol, onde iniciou sua carreira 

profissional como estagiário. Desde 

2019, é diretor de operações da 

companhia, liderando as áreas de 

operações, segurança operacional, 

aeroportos, planejamento, malha, 

suprimentos e frota. Anteriormente, 

atuou como vice-presidente de 

planejamento por cinco anos. 

 

Ferrer é graduado em economia pela 

USP e em relações internacionais pela 

PUC-SP e possui ainda MBA Executivo 

pela Insead - França. É também piloto 

de linha área e compõe o quadro de 

tripulantes da Gol na frota Boeing 737. 

 

“Estou honrado e animado com o 

convite para exercer o cargo de diretor-

presidente”, disse Ferrer. “Nosso Time 

de Águias é o núcleo da Gol; eles fazem 

a diferença para nossos clientes, e estou 

ansioso para servi-los. Temos uma 

equipe fantástica de líderes, muitos dos 

quais tive o prazer de atuar 

conjuntamente por diversos anos”, 

acrescentou. 

 

 
Celso Ferrer, novo presidente da Gol, é 

piloto de linha área e compõe o quadro 

de tripulantes da Gol na frota Boeing 737 

— Foto: Foto: Edu Viana/Divulgação 
 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/16/paulo-kakinoff-deixa-
comando-da-gol-em-julho-e-vai-para-
o-conselho.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/gol/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/gol/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/gol/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/gol/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/16/paulo-kakinoff-deixa-comando-da-gol-em-julho-e-vai-para-o-conselho.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/16/paulo-kakinoff-deixa-comando-da-gol-em-julho-e-vai-para-o-conselho.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/16/paulo-kakinoff-deixa-comando-da-gol-em-julho-e-vai-para-o-conselho.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/16/paulo-kakinoff-deixa-comando-da-gol-em-julho-e-vai-para-o-conselho.ghtml
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Empresas 

Venda de refinaria não 
garante preço menor 
 
Compra da Reman da Petrobras, no 
AM, pela Atem teve aval parcial do 
Cade, mas será contestada 
 
Por Gabriela Ruddy — Do Rio 
16/05/2022 05h02  Atualizado há 2 
horas 

 
Apesar de ampliar a diversidade de 

atores no refino no Brasil, a venda da 

refinaria Isaac Sabbá (Reman) da 

Petrobras, situada em Manaus (AM), ao 

grupo Atem pode não levar a uma efetiva 

redução de preços de combustíveis aos 

consumidores na região, segundo fontes 

do setor. A venda foi aprovada pela 

superintendência-geral do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) na quinta-feira sem restrições, o 

que pegou o mercado de surpresa, dizem 

executivos, pois um parecer inicial da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) 

havia apontado a necessidade de 

“remédios” na operação, para evitar 

concentração de mercado. 

 

O Valor apurou que a operação será 

questionada por outras partes 

interessadas, com indagações aos sete 

conselheiros do Cade que vão votar a 

aprovação final do negócio no tribunal 

do órgão. 

 

A Atem é uma distribuidora de 

combustíveis, com presença 

principalmente no Norte e Centro-Oeste 

do país. A compra da refinaria, no valor 

de US$ 189,5 milhões, foi anunciada em 

agosto de 2021. A Reman poderá ser a 

segunda unidade de refino, no processo 

de desinvestimentos da Petrobras, a ter 

a venda concluída, depois da Refinaria 

de Mataripe (BA), que passou a ser 

operada, em dezembro, pelo Mubadala. 

 

A venda da refinaria amazonense, com 

capacidade de processamento de 46 mil 

barris de petróleo por dia, inclui também 

um terminal de armazenamento 

associado. A própria Atem, entretanto, 

controla um terminal na região que 

importa combustíveis. A importação 

ajuda a suprir parte do mercado, que não 

é inteiramente abastecido pela 

capacidade local de refino. Com uma 

única empresa controlando o refino e a 

importação na região, outras 

distribuidoras temem problemas no 

fornecimento. 

 

Segundo informações públicas enviadas 

ao Cade por outras empresas que atuam 

no setor durante a análise da venda pelo 

órgão, “o fechamento de mercado é 

factível e - em termos concorrenciais - 

provável”. Por causa disso, foram 

habilitadas como “terceiras 

interessadas” no processo empresas 

cujos interesses possam ser afetados 

pela venda, as distribuidoras Raízen, 

Equador Energia e Ipiranga. As 

empresas foram consultadas pelo órgão 

na análise da venda. Procuradas, as 

companhias não se pronunciaram. 

 

O abastecimento no Norte do país tem 

um agravante em relação às outras 

regiões: o difícil acesso rodoviário pelas 

dificuldades logísticas impostas pela 

Floresta Amazônica. Caso a venda da 

Reman seja aprovada, para comprar 

combustíveis de outras empresas além 

da Atem na região, as distribuidoras 

precisariam trazer produtos de outros 

lugares por meio de cabotagem, o que 

resultaria em preços mais altos. “O 

problema não é a verticalização das 

atividades de refino e distribuição, mas 

naquela região existem condições que 
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acabam tornando a verticalização mais 

perversa, como o monopólio da 

infraestrutura e a dificuldade de acesso a 

outros supridores”, diz uma fonte do 

setor. 

 

A Atem afirma que, na aprovação da 

venda pela superintendência-geral do 

Cade, “prevaleceu a abordagem técnica e 

minuciosa, que reconheceu as virtudes 

concorrenciais de uma operação que 

aumentará a competição no refino sem 

prejudicar outros mercados”. Nos 

documentos públicos do ato de 

concentração no Cade, a Atem 

argumenta que o terminal da refinaria 

“não é nem nunca foi infraestrutura de 

movimentação e armazenamento 

utilizado pelas distribuidoras da região”. 

A empresa afirma ainda que outras 

distribuidoras acessam terminais de uso 

privado (TUP) para o recebimento e 

escoamento de produtos via cabotagem. 

No entanto, as únicas infraestruturas 

para atracação de navios de grande porte 

na região, que viabilizam a importação, 

são o terminal da Reman e o da Atem. 

 

A Petrobras assinou um Termo de 

Cessação de Conduta (TCC) com a 

superintendência-geral do Cade em 

2019 para a venda de oito refinarias, que 

correspondem à metade da capacidade 

de processamento da empresa. A estatal 

explica que a venda da Reman ocorre de 

acordo com as diretrizes do Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) 

para a promoção da livre concorrência 

no refino e integra o compromisso 

firmado com o Cade para a abertura do 

setor. A estatal afirmou, ainda, que vai 

continuar operando a refinaria por um 

período transitório depois da compra, 

por meio de um contrato de prestação de 

serviços, para auxiliar a Atem a 

estruturar processos e montar a equipe. 

 

Um cálculo do Observatório Social da 

Petrobras (OSP), ligado a sindicatos, 

indica que, se atualmente a Reman fosse 

privada, cobraria a mais 65 centavos 

pelo litro da gasolina e 86 centavos pelo 

diesel. Hoje, a refinaria comercializa o 

litro da gasolina por R$ 3,79 e do diesel 

por R$ 4,88. 

 

O aumento da concorrência no setor de 

refino tem sido defendido pela indústria 

como uma forma de reduzir preços: o 

tema voltou aos holofotes nos últimos 

meses, com a alta dos combustíveis. 

 

Para a diretora de downstream 

(distribuição) do Instituto Brasileiro do 

Petróleo (IBP), Valéria Lima, a venda 

das refinarias vai trazer dinamismo ao 

segmento, além de ajudar a desvincular 

da Petrobras o tema da formação de 

preços. Para ela, os órgãos de controle 

no país têm governança para atuar em 

casos de problemas concorrenciais. “O 

mercado da Bahia, com a venda da 

Refinaria de Mataripe, mostrou que não 

existe o conceito de monopólio regional. 

Os agentes são livres para buscar 

produtos nos lugares onde avaliam que 

são melhores”, diz. 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/16/venda-de-refinaria-
nao-garante-preco-menor.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Supremo julga cobrança 
sobre benefícios fiscais 
 
Ministros analisam validade de dois 
fundos de emergência que foram 
criados pelo Estado do Rio 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
16/05/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Luís Roberto Barroso: fundos criados 

pelo Rio de Janeiro são constitucionais 

— Foto: Cristiano Mariz/Agência O 

Globo 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 

decide, nesta semana, sobre 

a constitucionalidade de 

dois fundos de emergência que 

foram criados pelo Estado do Rio de 

Janeiro - o FEEF e o 

FOT. Empresas que 

recebem benefícios e incentivos 

fiscais vêm sendo obrigadas, desde 

2017, a depositar nesses 

fundos 10% do valor total concedido. 

 

Essa condição, na prática, reduz o 

benefício fiscal a que o contribuinte teria 

direito e, consequentemente, aumenta 

os valores a pagar de ICMS. 

 

A discussão foi proposta em ação da 

Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) - ADI 5635. Começou a ser julgada 

no Plenário Virtual na sexta-feira e tem 

conclusão prevista para o dia 20. 

 

Há, por enquanto, apenas o voto do 

relator, ministro Luís Roberto Barroso. 

Ele entende que os fundos são 

constitucionais. Considera, no entanto, 

que a não cumulatividade do ICMS 

precisa ser respeitada pelo Estado. Ou 

seja, o contribuinte pode se apropriar 

dos créditos referentes aos valores 

depositados. “Tal análise deverá ser feita 

caso a caso”, frisa. 

 

A proposta, se prevalecer, vai gerar uma 

enorme confusão, segundo tributaristas. 

A utilização dos créditos não vinha 

sendo permitida pelo Estado. Esse 

ponto, inclusive, é apontado pelos 

contribuintes como uma das principais 

razões para que as leis que criaram os 

fundos sejam declaradas 

inconstitucionais. 

 

Da forma como está posto no voto do 

relator, dizem especialistas, o 

contribuinte poderia aproveitar os 

créditos daqui para frente e também 

recuperar o que deixou de usar desde a 

criação dos fundos. Daí a complexidade. 

 

Os advogados Julio Janolio e Victor 

Amaral, do escritório Vinhas e 

Redenschi, tratam a operacionalização 

dos crédito referentes ao período 

passado como “um grande ponto de 

interrogação”. Se prevalecer o voto do 

relator, afirmam, provavelmente haverá 

embargos de declaração para que os 

ministros informem o procedimento a 

ser adotado. 
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“Nas operações normais, do dia a dia, é 

muito fácil. A não cumulatividade nada 

mais é do que o direito de abater da 

operação seguinte o crédito que você 

teve com o pagamento do imposto na 

operação passada. Mas quando joga 

para o passado? Não sabemos como o 

Estado vai operacionalizar”, diz Amaral. 

 

Um dos caminhos, segundo os 

advogados, seria permitir que os 

contribuintes lancem nas suas escritas 

fiscais os respectivos créditos para ir 

abatendo em operações correntes. As 

empresas, nesse caso, ficariam com 

saldo credor maior que os débitos de 

ICMS. 

 

Essa solução, no entanto, não atenderia 

todos os contribuintes da melhor forma. 

As empresas exportadoras, por exemplo, 

não conseguiriam escoar esse crédito 

acumulado. As exportações são imunes 

ao ICMS e, por conta disso, o 

contribuinte não tem como compensar o 

imposto que foi pago na etapa anterior. 

 

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal 

(FEEF) foi instituído pela Lei nº 7.428, 

de 2016, e regulamentado pelos decretos 

nº 45.810, do mesmo ano, e nº 45.973, 

de 2017. Em 2020, houve uma 

substituição: o FEEF virou Fundo 

Orçamentário Temporário (FOT). A lei 

que disciplina esse segundo fundo é a nº 

47.057. 

 

Esses dois fundos têm base no Convênio 

ICMS nº 42, de 2016, editado pelo 

Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) num contexto de 

crise fiscal, que permitiu aos Estados e 

ao Distrito Federal reduzir os benefícios 

fiscais dos contribuintes em 10%. 

 

Os fundos foram criados para reforçar o 

caixa do governo e promover a 

recuperação fiscal do Rio de Janeiro. 

Outros onze Estados, pelo menos, 

também têm fundos semelhantes. A 

decisão que for aplicada na ação do Rio 

poderá gerar um efeito dominó sobre os 

demais. 

 

O advogado Pedro Henrique Braz 

Siqueira, que representa a CNI na ação, 

tenta convencer o STF de que o Estado 

extrapolou sua competência. “O poder 

para a criação de nova espécie tributária 

é conferido à União e esta somente 

poderá fazer por meio de lei 

complementar”, diz em sustentação oral 

enviada por vídeo. 

 

O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás 

participa do processo na condição 

de amicus curiae. O advogado Leonardo 

Alfradique, representante da entidade, 

reforçou aos ministros, também por 

vídeo, uma série de outras possíveis 

inconstitucionalidades que estariam 

atreladas ao fundo. Dentre elas, o 

destino de arrecadação do imposto. 

 

“A Constituição veda a arrecadação para 

fundo e veda, ainda mais, a destinação 

de receita de imposto para finalidades 

específicas”, afirma Alfradique, 

acrescentando que a lei do FEEF previa 

a destinação dos valores para 

pagamento de servidores, pensionistas e 

aposentados. 

 

Barroso pondera, no seu voto, no 

entanto, que na lei do FOT - que 

substituiu o FEEF - essa previsão deixou 

de existir. Ele fez constar, na proposta de 

tese, que as receitas devem ter 

destinação genérica. 

 

Procurada pelo Valor, a Procuradoria-

Geral do Estado (PGE) do Rio de Janeiro 

não deu retorno até o fechamento da 

edição. 
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cia/2022/05/16/supremo-julga-
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Economia 

Derrubar decisão do 
Comsefaz sobre ICMS do 
diesel não garante queda do 
preço na bomba, dizem 
analistas 
 
Principais fatores responsáveis por 
reajuste são cotações de petróleo e dólar 

 
Bruno Rosa e Fernanda Trisotto 
14/05/2022 - 04:30 
 

Para analistas, derrubar decisão do 

Confaz sobre ICMS do diesel não 

garante queda do preço na bomba Foto: 

Brenno Carvalho / Agência O Globo 

 

RIO E BRASÍLIA - Especialistas 

afirmam que a liminar que o governo 

federal conseguiu contra os estados no 

Supremo Tribunal Federal (STF), 

derrubando a decisão do Comsefaz 

(Comitê de Secretários de Fazenda dos 

Estados) sobre a política de ICMS do 

diesel não garante redução do preço 

final ao consumidor. 

 

— A cadeia de combustíveis é muito 

complexa e influenciada por outros 

fatores de mercado, como acordos 

comerciais e logísticos — afirmou 

Eduardo Natal, especialista em Direito 

Tributário e sócio do escritório Natal & 

Manssur Advogados. 

 

Na ação, a Advocacia-Geral da União 

(AGU) pediu, e o ministro André 

Mendonça aceitou, a suspensão do 

convênio firmado pelos estados, no 

âmbito do Comsefaz, sobre a taxação do 

diesel. Os estados definiram uma 

alíquota única, mas elevada, e 

permitiram que cada governo local 

adotasse “descontos” sobre esse valor. 

 

Foi uma engenharia para garantir que a 

cobrança continuasse como vinha sendo 

feita antes. 

 

Natal pondera que as disposições do 

convênio contornaram os princípios da 

lei complementar 192/2022, que 

buscava criar uma alíquota única sobre o 

combustível. 

 

— A questão é sobre a 

constitucionalidade das disposições do 

convênio sobre a possibilidade de os 

estados continuarem a praticar 

alíquotas desiguais — afirma. 

 

Sergio Vale, economista-chefe da MB 

Associados, diz que a alíquota unificada 

só vale para antecipar a discussão de 

simplificação tributária em futura 

reforma, porque não haverá efeito no 

preço enquanto duas forças contrárias 

continuarem pressionando o custo para 

cima: o preço do barril do petróleo e a 

taxa de câmbio. 

 

— Do ponto de vista econômico, o efeito 

no preço vai ser irrisório. O governo 

jogar isso para dizer que o preço do 

diesel vai cair é jogar para a plateia, 

porque não vai ter efeito de fato. Lógico 

que o governo vem com isso depois que 

teve uma alta do diesel, após várias 

semanas em que não tinha havido 

nenhum aumento — argumenta. 

 

Para o advogado Eduardo Zangerolami, 

sócio da área tributária do Barcellos 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/estados-propoem-icms-de-0999-no-diesel-com-pouco-efeito-no-preco-nas-bombas-25443200?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar


16 

 

Tucunduva Advogados, a ação referente 

ao ICMS busca evitar novo aumento, 

mais do que viabilizar redução imediata 

de preço. 

 

— Passará a valer o ICMS fixo, sem 

possibilidade de redução. Isso 

provavelmente levará o comitê a rever o 

valor desse ICMS fixo, podendo ser 

reduzido (em relação ao valor de hoje) — 

afirma Zangerolami. 

 

Samir Nemer, advogado tributarista do 

Furtado Nemer Advogados, diz que a 

decisão não terá efeitos práticos sobre os 

preços. Ele ressalta que os aumentos já 

registrados são fruto do comportamento 

do dólar e do petróleo, as duas principais 

variáveis da política de preços da 

Petrobras: 

 

— É uma tentativa de interferir nos 

estados e violar o pacto federativo, 

jogando o problema no colo dos 

governadores e se livrando da cobrança 

da população e, em especial, dos 

motoristas.  

 

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

rrubar-decisao-do-comsefaz-sobre-

icms-do-diesel-nao-garante-queda-do-

preco-na-bomba-dizem-analistas-

25509619  
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Economia 

Dívida pública cai, chega a 
78,5% do PIB e retorna ao 
patamar do início da 
pandemia 
 

Apesar de queda, especialistas alertam 

que tendência é de alta em 2022 

 
Gabriel Shinohara 
16/05/2022 - 09:54 / Atualizado em 
16/05/2022 - 10:40 
 

O mercado acompanha de perto o 

indicador de dívida Foto: Cristiano 

Mariz / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — O Banco Central divulgou 

nesta segunda-feira que a dívida pública 

retomou o patamar de abril de 2020 e 

atingiu 78,5% do PIB em março, 

completando cinco meses em queda. 

 

A relação dívida/PIB vinha em trajetória 

de queda, com pontuais variações para 

cima, desde fevereiro do ano passado, 

quando estava em 89%. Esse patamar, o 

maior da série histórica, foi atingido por 

conta dos gastos com o combate aos 

efeitos da pandemia, que elevaram 

rapidamente a dívida nos primeiros 

meses de 2020. 

 

Com a diminuição dos gastos e a 

vacinação, que permitiu o início da 

retomada da economia, a relação 

dívida/PIB começou a cair. Neste mês, 

os principais fatores para a queda foram 

o aumento do PIB nominal, a 

valorização cambial e os resgates da 

dívida.  

 

Como o PIB é denominador da relação 

com a dívida, quando ele aumenta, o 

resultado é a queda do indicador. 

 

Já a alta nos juros, acompanhando a 

trajetória de elevação da Selic no último 

ano, fez a relação dívida/PIB subir. 

 

Apesar da trajetória de queda, a 

tendência é de alta este ano por conta do 

crescimento mais fraco e alta nos juros. 

A Instituição Fiscal Independente (IFI), 

órgão ligado ao Senado, projeta um ano 

de alta no indicador, chegando a 84,8% 

em dezembro. 

 

Camila Abdelmalack, economista-chefe 

da Veedha Investimentos, ressalta que 

as contas públicas tiveram uma 

tendência de melhora nos últimos 

meses, mas destaca que é preciso ter 

cautela nas projeções para o restante do 

ano. 

 

De acordo com a economista, o PIB terá 

um papel relevante nas contas públicas 

porque há uma tendência de 

desaceleração da atividade econômica 

no restante de 2022, o que afeta a 

arrecadação de impostos e diretamente 

o cálculo da relação dívida/PIB. 

 

— A gente tem ainda assim um quadro 

que exige cautela quando falamos em 

tendência, em perspectiva para os 

próximos anos, esse quadro que a gente 

tem acompanhado nos últimos meses 

talvez não seja sustentável — disse. 

 

O indicador é acompanhado de perto 

pelo mercado porque mede a capacidade 
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do país de pagar suas dívidas. O número 

engloba o resultado do governo federal, 

o Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS) e os governos estaduais e 

municipais. 

 

Superávit nas contas 
 
O setor público consolidado, que reúne 

as contas de estatais, governos regionais 

e o governo central, registrou superávit 

de R$ 4,3 bilhões em março. No 

acumulado dos últimos 12 meses, o 

superávit foi de R$ 122,8 bilhões. 

 

O resultado positivo para o mês foi fruto 

do aumento de caixa em governos 

regionais e nas estatais, com superávit 

de R$ 11,9 bilhões e R$ 242 milhões, 

respectivamente. O balnaço compensou 

o déficit de R$ 7,8 bilhões no governo 

central. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/divida-publica-cai-
chega-785-do-pib-retorna-ao-patamar-
do-inicio-da-pandemia-25510725  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Contas públicas têm superávit 
de R$ 4,3 bilhões em março 
com ajuda de Estados e 
municípios 
 
No acumulado do primeiro trimestre 
deste ano, superávit primário foi de R$ 
109,6 bilhões, recorde para o período 

 
Célia Froufe e Lorenna Rodrigues, O 
Estado de S.Paulo 
16 de maio de 2022 | 10h33 

 
BRASÍLIA - O setor público 

consolidado (Governo Central, 

Estados, municípios e estatais, com 

exceção de Petrobras e Eletrobras) 

fechou as contas no azul em R$ 4,312 

bilhões em março, informou nesta 

segunda-feira, 16, o Banco Central. 

 

O resultado primário reflete a diferença 

entre receitas e despesas do setor 

público, antes do pagamento dos juros 

da dívida pública. 

 

O superávit primário consolidado de 

março ficou dentro do intervalo das 

estimativas de analistas do mercado 

financeiro ouvidos 

pelo Estadão/Broadcast, que iam de 

déficit de R$ 12 bilhões a superávit de 

R$ 10 bilhões. A maioria esperava 

resultado negativo em R$ 3 bilhões. 

Sede do Banco Central; autarquia 

divulgou o resultado do  setor público 

consolidado em março Foto: André 

Dusek/Estadão 

 

O resultado fiscal do mês foi composto 

por um déficit de R$ 7,812 bilhões 

do Governo Central (Tesouro 

Nacional, Banco Central e INSS). Já 

os governos regionais (Estados e 

municípios) influenciaram o resultado 

positivamente com R$ 11,882 bilhões no 

mês. Enquanto os Estados registraram 

um superávit de R$ 8,408 bilhões, os 

municípios tiveram resultado positivo 

de R$ 3,473 bilhões. As empresas 

estatais registraram superávit primário 

de R$ 242 milhões. 

 

No acumulado do primeiro trimestre 

deste ano, ainda segundo o BC, as contas 

públicas registraram um superávit 

primário de R$ 109,6 bilhões, novo 

recorde para o período. Em 2021, o saldo 

positivo das contas públicas somou R$ 

51,6 bilhões. 

 

Dívida bruta recua 
 
A dívida pública brasileira continuou em 

trajetória de queda em proporção 

do Produto Interno Bruto (PIB) em 

março. Dados divulgados há pouco pelo 

Banco Central mostram que a Dívida 

Bruta do Governo Geral fechou o mês 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
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aos R$ 7,009 trilhões, o que representa 

78,5% do PIB. O porcentual, divulgado 

há pouco pelo Banco Central, é menor 

que os 79,2% de fevereiro. No melhor 

momento da série, em dezembro de 

2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do 

PIB. 

 

A Dívida Bruta do Governo Geral - 

que abrange o governo federal, os 

governos estaduais e municipais, 

excluindo o Banco Central e as empresas 

estatais - é uma das referências para 

avaliação, por parte das agências globais 

de classificação de risco, da capacidade 

de solvência do País. Na prática, quanto 

maior a dívida, maior o risco de calote 

por parte do Brasil. 

 

O BC informou ainda que a Dívida 

Líquida do Setor Público (DLSP) 

passou de 57,1% para 58,2% do PIB em 

março. A DLSP atingiu R$ 5,198 

trilhões. A dívida líquida apresenta 

valores menores que os da dívida bruta 

porque leva em consideração as reservas 

internacionais do Brasil. 

 

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

ias/geral,contas-publicas-

marco,70004067742  

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-marco,70004067742
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-marco,70004067742
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-marco,70004067742
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Economia 

A era dos produtos 
abundantes e baratos pode 
estar chegando ao fim 
 
Com pandemia e guerra na Ucrânia, 
empresas estão repensando onde 
conseguir seus produtos e estocar 
reservas, mesmo que isso signifique 
menor eficiência e custos mais altos 

 
Jeanna Smialek e Ana Swanson, The 
New York Times 
16 de maio de 2022 | 10h14 
 
Durante as três últimas décadas, 

empresas e consumidores se 

beneficiaram das conexões 

internacionais que mantinham a oferta 

contínua de eletrônicos, roupas, 

brinquedos e outros produtos tão 

abundante que isso ajudava os preços a 

permanecerem baixos. 

 

Mas conforme a pandemia e a guerra 

na Ucrânia continuam a atormentar as 

relações comerciais, esse período de 

abundância parece estar passando por 

uma reversão parcial. As empresas estão 

repensando onde conseguir seus 

produtos e estocar reservas, mesmo que 

isso signifique menor eficiência e custos 

mais altos. Se continuar, tal mudança da 

globalização ajustada com precisão 

poderia ter implicações importantes 

para a inflação e a economia mundial.  

 

Porto de Los Angeles, na Califórnia; 

produtos podem não ser tão baratos e 

facilmente disponíveis como antes Foto: 

Coley / The New York Times 

 

Os economistas estão debatendo se os 

recentes transtornos nas cadeias de 

suprimentos e os conflitos geopolíticos 

resultarão em uma reversão ou 

reconfiguração da produção global, na 

qual as fábricas que passaram a 

funcionar fora dos Estados Unidos 

voltam para o país e para outros que 

representam menor risco político. 

 

Se isso acontecer, uma redução de 

décadas nos preços de muitos produtos 

pode chegar ao fim ou até começar a se 

comportar na direção oposta, 

possivelmente promovendo a inflação 

geral. Desde mais ou menos 1995, bens 

duráveis, como carros e equipamentos, 

reduziram a inflação, e os preços de 

bens não duráveis, como roupas e 

brinquedos, muitas vezes aumentaram 

apenas lentamente. 

 

Essas tendências começaram a mudar 

no final de 2020, depois do início da 

pandemia, à medida que os custos com 

transporte de mercadorias subiram e a 

escassez bateu de frente com a forte 

demanda, elevando os preços de carros, 

móveis e equipamentos. Embora poucos 

economistas esperem que os aumentos 

vertiginosos de preços do ano passado 

continuem, a questão é se a tendência 

para produtos pelo menos um pouco 

mais caros continuará. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,consumo-de-bens-no-brasil-ainda-esta-abaixo-do-nivel-pre-pandemia,70004035068
https://www.estadao.com.br/infograficos/internacional,entenda-o-conflito-entre-russia-e-ucrania,1229715
https://www.estadao.com.br/infograficos/internacional,entenda-o-conflito-entre-russia-e-ucrania,1229715
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao,70004063528
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A resposta pode depender se um 

distanciamento da globalização 

acontecer. 

 

“Sem dúvidas seria um mundo diferente 

– pode ser um mundo de inflação maior, 

talvez menor produtividade, porém mais 

resiliente, com cadeias de suprimentos 

mais robustas”, disse Jerome Powell, 

presidente do Federal Reserve 

(Fed), em um evento no mês passado ao 

ser questionado a respeito de um 

possível distanciamento da globalização. 

 

Entretanto, segundo Powell, não é óbvio 

o quanto os contextos mudarão 

radicalmente. “Não está claro que 

estejamos vendo uma reversão da 

globalização”, disse ele. “Está claro que 

ela desacelerou.” 

 

O período de integração global que 

predominou antes da pandemia tornou 

muitas das coisas que os americanos 

compram mais baratas. Computadores e 

outras tecnologias tornaram as fábricas 

mais eficientes, e elas produziram tênis, 

mesas de cozinha e eletrônicos em um 

ritmo sem precedentes na história. As 

empresas reduziram seus custos de 

produção transferindo as fábricas para 

fora dos EUA, onde os salários eram 

mais baixos. A adoção de contêineres de 

aço para transporte e navios de carga 

cada vez maiores permitiu que os 

produtos fossem transportados de 

Bangladesh e da China para Seattle e 

Tupelo, no Mississippi, e para vários 

outros lugares por preços 

surpreendentemente baixos. 

 

Mas essas mudanças também tiveram 

consequências para os trabalhadores 

das fábricas americanas, que viram 

muitos empregos desaparecerem. A 

reação política à globalização ajudou a 

eleger o ex-presidente Donald Trump, 

já que ele prometeu trazer as fábricas de 

volta aos EUA. As guerras comerciais 

dele e o aumento das tarifas 

incentivaram algumas empresas a 

retirar suas operações da China, embora 

normalmente elas acabassem indo para 

outros países de baixo custo, como 

Vietnã e México. 

 

A pandemia também expôs o efeito bola 

de neve de cadeias de suprimentos 

altamente otimizadas: paralisações de 

fábricas e atrasos no transporte 

tornaram difícil conseguir alguns 

produtos e peças, inclusive 

semicondutores, cruciais para 

eletrônicos, eletrodomésticos e carros. 

As despesas com o transporte de 

mercadorias aumentaram em dez vezes 

em apenas dois anos, acabando com a 

economia de produzir alguns produtos 

fora dos EUA. 

 

Desde o fim de 2020, os preços de 

máquinas de lavar, sofás e outros 

produtos grandes subiram 

acentuadamente conforme as limitações 

de produção entraram em conflito com a 

alta demanda. 

 

Desde então, a inflação apenas acelerou. 

A invasão da Ucrânia pela Rússia 

atrapalhou ainda mais as cadeias de 

suprimentos, elevando os preços do gás 

e de outras commodities nos últimos 

meses e ajudando a disparar o índice de 

inflação observado atentamente pelo 

Fed em 6,6% ao longo do ano até março. 

 

Esse é o ritmo mais rápido da inflação 

desde 1982, e os aumentos dos preços 

estão atingindo o nível mais alto em 

décadas em muitas economias 

avançadas, inclusive na zona do euro e 

no Reino Unido. 

 

Muitos economistas esperam que a alta 

dos preços para bens duráveis diminua 

consideravelmente nos próximos meses, 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,jerome-powell-federal-reserve-segundo-mandato-presidente,70004065026
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,jerome-powell-federal-reserve-segundo-mandato-presidente,70004065026
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,jerome-powell-federal-reserve-segundo-mandato-presidente,70004065026
https://tudo-sobre.estadao.com.br/donald-trump
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o que deve ajudar a acalmar a elevação 

geral deles. Dados de março sugerem 

que eles estavam começando a abrandar. 

O aumento das taxas de juros do Fed 

pode ajudar a moderar as aquisições, já 

que os empréstimos para comprar 

carros, máquinas ou equipamentos para 

melhoria de imóveis se tornam mais 

caros. 

 

Mas ainda há dúvidas em relação a se – 

levando em conta que as empresas e os 

países aprenderam – os principais 

produtos voltarão a ter quedas 

constantes de preços, como costumava 

ser antes da pandemia. 

 

Ainda não está claro até que ponto as 

fábricas estão voltando para os EUA. Um 

“índice de reshoring” publicado pela 

Kearney, empresa de consultoria de 

gestão, foi negativo em 2020 e 2021, 

indicando que os EUA estavam 

importando mais produtos 

manufaturados de países de baixo custo. 

 

Entretanto, mais empresas relataram 

estar transferindo suas cadeias de 

suprimentos da China para outros 

países, e os executivos americanos têm 

se mostrado mais otimistas em trazer 

suas fábricas para os EUA. 

 

A Duke Realty, que aluga armazéns e 

instalações industriais no país, espera 

que a mudança seja uma fonte de 

demanda nos próximos anos, embora a 

mudança talvez demore um pouco. Os 

clientes estão “neste momento, 

protegendo o futuro de suas cadeias de 

suprimentos”, disse Steve Schnur, 

diretor de operações da empresa, em 

uma reunião para divulgação de 

resultados na semana passada. 

 

“Algumas fábricas estão voltando para o 

país – não tenham dúvida disso”, 

disse Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-

geral da Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Mas os dados 

mostram que a maioria das empresas 

está mitigando os riscos aumentando 

seus estoques e encontrando 

fornecedores extras em países de baixo 

custo, disse Ngozi. Esse processo pode 

acabar integrando os países mais pobres 

da África e de outras partes do mundo às 

cadeias de valor globais de forma mais 

intensa, disse ela. 

 

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet 

Yellen, disse no mês passado que as 

cadeias de suprimentos se mostraram 

muito vulneráveis devido à pandemia e à 

guerra na Ucrânia, e pediu uma 

reorientação em torno de “um grande 

grupo de parceiros de confiança”, uma 

tática que ela chamou de “friendshoring” 

(algo como “amigoshoring”). 

 

A estratégia pode resultar em alguns 

custos maiores, disse ela, porém seria 

mais resiliente, e com um grupo grande 

o suficiente permitiria que os países 

mantivessem a eficiência da divisão 

global do trabalho. 

 

“Nossas cadeias de suprimentos não são 

seguras, nem resilientes”, disse Janet. 

“Essa é uma ameaça que precisa ser 

enfrentada.” 

 

A Ford Motor, que tem lidado com 

problemas em sua cadeia de 

suprimentos devido à pandemia, está 

trabalhando para fabricar suas próprias 

baterias – inclusive nos EUA. “A médio 

e longo prazo, garantir matérias-primas, 

processamento, precursor e 

refinamento, e configurar a produção de 

baterias aqui nos EUA e em todo o 

mundo é um grande projeto de trabalho 

para nós”, disse Jim Farley, CEO da 

empresa, em uma reunião para 

divulgação de resultados na semana 

passada. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/Ngozi%20Okonjo-Iweala
https://tudo-sobre.estadao.com.br/omc-organizacao-mundial-do-comercio
https://tudo-sobre.estadao.com.br/omc-organizacao-mundial-do-comercio
https://tudo-sobre.estadao.com.br/janet-yellen
https://tudo-sobre.estadao.com.br/janet-yellen
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ford
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As empresas também estão começando a 

encarar a pressão sobre o preço do 

verdadeiro custo das emissões de 

carbono com o transporte de 

mercadorias, o que poderia motivá-las a 

levar as fábricas para mais perto dos 

consumidores. 

 

Scott N. Paul, presidente da Alliance 

for American Manufacturing, disse 

que os riscos econômicos e políticos, 

junto com os cálculos de custo das 

emissões de carbono, estavam 

incentivando as empresas a trazer 

gradualmente suas fábricas para mais 

perto dos EUA. 

 

“Na minha opinião, isso só vai acelerar”, 

disse ele. 

 

As mudanças populacionais de longo 

prazo também podem agravar os efeitos 

de uma desaceleração ou recuo na 

globalização, aumentando os preços ao 

tornar o trabalho mais caro. Em 2050, 

uma em cada seis pessoas em todo o 

mundo terá mais de 65 anos, de acordo 

com as estimativas das Nações Unidas, 

uma alta em comparação com a 

proporção de uma em cada onze, em 

2019. 

 

Esse envelhecimento significa que, 

depois de décadas nas quais o acesso a 

um leque global de mão-de-obra tornou 

os funcionários baratos e fáceis de 

encontrar, a recente escassez de 

trabalhadores pelo mundo pode durar. 

Isso poderia fazer os salários 

aumentarem, e as empresas talvez 

repassarem as despesas maiores com a 

mão-de-obra para os consumidores, 

aumentando os preços. 

 

“A demografia e a reversão da 

globalização significam que muito disso 

provavelmente será permanente – sem 

dúvidas, não tudo”, disse Charles 

Goodhart, professor emérito 

da London School of Economics, a 

respeito das questões sobre preços e 

mão de obra durante a pandemia. 

Goodhart coescreveu um livro em 2020 

no qual defende que o mundo está à 

beira de uma reversão demográfica. 

 

“Haverá forças estruturais aumentando 

a inflação provavelmente nas próximas 

duas a três décadas”, disse ele. 

 

Alguns discordam. Adam Posen, 

presidente do Instituto Peterson de 

Economia Internacional, destacou 

que muitos trabalhadores estavam 

disponíveis em partes do sul da Ásia, na 

África e na América Latina. E a inflação 

tem sido fraca no Japão há décadas, 

apesar de sua população estar muito 

mais idosa. 

 

Assim como uma queda na globalização 

não necessariamente aumentaria a 

inflação a longo prazo, disse ele. Ao 

desacelerar o crescimento, isso pode 

levar a menor demanda e a alta de 

preços. 

 

Mas a trajetória entrelaçada da 

globalização, dos preços bons das 

mercadorias e da inflação, de modo 

geral, será aquela que os economistas 

observam de perto. 

 

“As pessoas costumavam dizer que isso 

era a pergunta de um milhão de dólares, 

mas acho que hoje em dia é a questão de 

bilhões ou trilhões de dólares”, 

disse Carlos Viana de Carvalho, ex-

economista do Fed de Nova York e atual 

chefe de pesquisa da Kapitalo 

Investimentos, empresa de gestão de 

ativos. É possível, mas não está claro, 

disse ele, que o mundo esteja se 

encaminhando para uma nova era 

econômica marcada por uma inflação 
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mais alta em meio às mudanças na 

integração global e à intensificação da 

preocupação com o clima. 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,the-new-york-times-
pandemia-cadeira-de-suprimentos-
inflacao,70004067719  
 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,the-new-york-times-pandemia-cadeira-de-suprimentos-inflacao,70004067719
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,the-new-york-times-pandemia-cadeira-de-suprimentos-inflacao,70004067719
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,the-new-york-times-pandemia-cadeira-de-suprimentos-inflacao,70004067719
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,the-new-york-times-pandemia-cadeira-de-suprimentos-inflacao,70004067719


26 

 

 
 
Economia 

Passagens aéreas sobem o 
dobro da inflação no Brasil 
 
Principal custo de companhias aéreas 
no país, querosene tem pressionado 
preço das passagens 

 
15.mai.2022 às 13h47 
Carlos Martins 
AEROIN 

 
Enquanto a alta de preços generalizada 

afeta a todos no Brasil, o preço da 

passagem aérea tem visto uma subida 

muito mais ampla, que afeta a 

recuperação do setor e inibe pessoas de 

viajarem. 

 

A alta dos combustíveis de aviação 

acontece de maneira global, chegando a 

11,6% em média, segundo dados 

da IATA. Isto tem impacto direto no 

preço das passagens aéreas. 

 

Na América Latina e Caribe a alta do 

querosene de aviação, utilizado por jatos 

e turboélices, foi de 14,6% da primeira 

semana de abril para maio. Nos EUA e 

Canadá esta alta chegou em 9,6% no 

mesmo período. 

 

 

Aviões no aeroporto internacional de 

Guarulhos (SP) - Amanda Perobelli - 

19.mai.2020/Reuters 

 

Por ser o principal componente do custo 

da empresas aéreas no país, o 

combustível tem pressionado para cima 

o preço das passagens. Nos EUA, a alta 

atingiu 18,6% de março para abril, 

enquanto a inflação ficou em torno de 

8%, segundo dados do Departamento do 

Trabalho. 

 

A situação é similar no Brasil, com 

aumento de praticamente o dobro 

da inflação oficial. Segundo dados do 

IBGE, a alta nas passagens aéreas é de 

9,48%, enquanto o IPCA, principal 

índice de inflação, acumula alta em 2022 

de 4,29%. 

 

As altas devem continuar nos próximos 

meses, com a proximidade das férias 

escolares em ambos os países (e, 

portanto, aumento na demanda por 

voos) e por ainda não haver uma clara 

resolução a curto prazo da Guerra da 

Ucrânia. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/passagens-aereas-sobem-o-
dobro-da-inflacao-no-brasil.shtml  
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Dólar abre a semana em alta 
de 0,22%, cotado a R$ 5,07 
 
Na semana passada, moeda americana 
acumulou leve desvalorização de 0,3%, 
com queda de 9,3% no ano 

 
16.mai.2022 às 9h20 
SÃO PAULO 
 
O dólar começou os negócios no 

mercado à vista em alta nesta segunda-

feira (16), mas se mantinha abaixo de R$ 

5,10, com operadores monitorando novo 

dia de fortaleza da moeda norte-

americana no exterior depois de dados 

fracos da China. 

 

Às 9h06 (de Brasília), o dólar à vista 

avançava 0,22%, a R$ 5,0688 na venda. 

Mas os ganhos chegaram a ser maiores, 

de 0,53%, para R$ 5,0846. 

 

Na B3, às 9h06 (de Brasília), o contrato 

de dólar futuro de primeiro vencimento 

subia 0,12%, a R$ 5,0940. 

 

 
Notas de dólar dos Estados Unidos 

- Marcello Casal Jr. - 2.mai.2019/ABr 

 

O pregão de sexta-feira (13) foi marcado 

por um sentimento de maior apetite por 

risco nos mercados globais, embalando a 

Bolsa de Valores brasileira, que marcou 

a terceira sessão consecutiva de ganhos 

e interrompeu a recente sequência 

semanal negativa. 

 

O índice de ações Ibovespa terminou o 

pregão anterior em alta de 1,17%, aos 

106.924 pontos, sustentado por ações de 

consumo e bancos. Desde o final de 

março que o índice não registrava três 

altas seguidas. 

 

Com o desempenho dos últimos dias, o 

Ibovespa registrou ganhos de 1,70% na 

semana, após cinco baixas semanais. No 

ano, o índice passou a acumular 

valorização de 2%. 

 

No câmbio, o dólar perdeu força em um 

cenário de redução da aversão ao risco 

por parte dos investidores e terminou a 

sessão em queda de 1,61% frente ao real, 

cotado a R$ 5,058 para venda. A moeda 

americana acumulou leve 

desvalorização de 0,3% na semana 

passada, com queda de 9,3% no ano. 

 

QUEDA DO TWITTER E DAS 
CRIPTOMOEDAS 
 
Nas Bolsas americanas, as ações de 

tecnologia, que estiveram sob forte 

pressão nos últimos dias por conta do 

risco de um aperto monetário mais 

agressivo pelo Federal Reserve (Fed, 

banco central americano), lideraram os 

ganhos na sexta. 

 

O Nasdaq, com maior concentração de 

negócios digitais, marcou valorização de 

3,82%, enquanto o S&P 500, de maior 

abrangência setorial, avançou 2,39%, e o 

Dow Jones, 1,47%. 

 

Destoando dos pares, os papéis do 

Twitter afundaram 9,76%, após o 

empresário Elon Musk anunciar 

a suspensão do acordo para comprar a 

rede social. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dolar/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/china/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-recua-no-dia-mas-caminha-para-40-avanco-semanal-seguido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-recua-no-dia-mas-caminha-para-40-avanco-semanal-seguido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/elon-musk-anuncia-suspensao-temporaria-do-acordo-para-comprar-o-twitter.shtml
http://www.folha.com.br/
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Segundo o bilionário, a compra depende 

da confirmação do número de usuários 

com contas de spam ou falsas na rede. 

No início deste mês, o Twitter havia 

estimado que contas falsas ou de spam 

representavam menos de 5% de seus 

usuários ativos diários —a rede divulgou 

ter 229 milhões de usuários que 

receberam publicidade no primeiro 

trimestre deste ano. 

 

Já no universo das criptomoedas, o 

Bitcoin experimentou uma recuperação 

apenas tímida na sexta, com alta de 

1,04%, beliscando novamente o nível 

dos US$ 30 mil, negociado em torno de 

US$ 29.911 a unidade, segundo dados da 

Bloomberg. 

 

A alta interrompeu uma sequência de 

oito sessões seguidas de perdas para a 

criptomoeda, mas ficou longe de 

impedir uma desvalorização de 17,4% na 

semana. 

 

No ano, a cotação do Bitcoin no mercado 

internacional afunda cerca de 36,4%, em 

um cenário de aumento dos juros nos 

mercados desenvolvidos que têm 

colocado em xeque a capacidade das 

criptomoedas de servirem como uma 

reserva de valor no bolso dos 

investidores. 

 

Pesou adicionalmente para as perdas da 

semana o colapso da 

stablecoin TerraUSD, que abalou o 

mercado das criptomoedas. 

 

A onda de venda cortou praticamente 

pela metade o valor do mercado global 

das criptomoedas desde novembro, 

saindo de um pico ao redor de US$ 2,9 

trilhões para perto de US$ 1,4 trilhão, 

segundo dados da plataforma 

CoinMarketCap. 

 

A queda, contudo, ganhou ares 

dramáticos nas últimas sessões, quando 

o impacto começou a ser sentido pelas 

"stablecoins". 

 

As "stablecoins" são tokens atrelados ao 

valor de ativos tradicionais, sendo 

muitas vezes o próprio dólar norte-

americano, e se tornaram um dos 

principais meios para se movimentar 

dinheiro entre criptomoedas ou para se 

converter saldos em carteiras digitais em 

dinheiro nos mercados globais. 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/dolar-abre-a-semana-em-
alta-de-022-cotado-a-r-507.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/criptocolapso-se-intensifica-e-stablecoin-tether-cai-abaixo-da-paridade-com-dolar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/criptocolapso-se-intensifica-e-stablecoin-tether-cai-abaixo-da-paridade-com-dolar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/criptocolapso-se-intensifica-e-stablecoin-tether-cai-abaixo-da-paridade-com-dolar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-abre-a-semana-em-alta-de-022-cotado-a-r-507.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-abre-a-semana-em-alta-de-022-cotado-a-r-507.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-abre-a-semana-em-alta-de-022-cotado-a-r-507.shtml
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Parcelamento tributário por 
um devedor não afasta 
solidariedade dos demais 
 
16 de maio de 2022, 9h51 
Por Danilo Vital 
 
O mero parcelamento da dívida 

tributária por um dos devedores 

solidários não importa em renúncia à 

obrigação que os demais devedores têm 

de arcar com o crédito. 

 

Cobrança do IPTU pode ser feita contra 

promitente comprador ou vendedor 
Divulgação 

 

Com esse entendimento, a 2ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento ao recurso especial ajuizado 

pelo município de São Carlos (SP), para 

permitir a cobrança de IPTU devido por 

uma incorporadora imobiliária. 

 

A empresa firmou contrato de compra e 

venda de um imóvel com uma particular 

e seguiu como proprietária do bem 

porque a promitente compradora deixou 

de fazer o registro do título translativo 

da propriedade no respectivo Cartório 

de Registo de Imóveis. 

 

Com isso, o município ajuizou execução 

fiscal para cobrar dívida de R$ 14,8 mil 

referente a cobrança de IPTU nos 

exercícios de 2016 a 2018 contra ambas: 

a promitente vendedora (incorporadora, 

ainda proprietária legal do imóvel) e a 

promitente compradora (particular). 

 

A jurisprudência do STJ ratifica essa 

prática, ao firmar que são responsáveis 

pelo crédito tributário, no contrato de 

promessa de compra e venda, tanto o 

promitente comprador, quanto o 

promitente vendedor. 

 

A incorporadora, então, ajuizou exceção 

de pré-executividade, para contestar sua 

inclusão no polo passivo da execução 

fiscal. E durante o processo, recebeu 

notícia de que a promitente compradora 

havia parcelado o débito, o que levou à 

suspensão da ação de execução. 

 

Para a incorporadora, o parcelamento 

feito pela particular significou que ela 

havia assumido para si toda a dúvida, 

levando à renúncia de sua solidariedade 

como devedora. 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo 

concordou, pois constatou que o 

parcelamento foi aceito pelo município 

sem qualquer participação da 

incorporadora. Isso levou à aplicação do 

artigo 282 do Código Civil, segundo o 

qual "o credor pode renunciar à 

solidariedade em favor de um, de alguns 

ou de todos os devedores". 

 

Relatora no STJ, a ministra Assusete 

Magalhães destacou que o mero 

parcelamento da dívida tributária por 

um dos devedores solidários, sem a 

renúncia expressa em relação à 

solidariedade passiva dos demais 

devedores, não basta para eximi-los da 

dívida. 

 

"O artigo 265 do Código Civil prevê que 

'a solidariedade não se presume; resulta 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-16/parcelamento-tributario-devedor-nao-exime-demais-stj#author
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da lei ou da vontade das partes', sendo 

lídimo concluir que, por simetria, a 

renúncia à solidariedade também não se 

presume, decorrendo da lei ou da 

vontade das partes", afirmou. 

 

Ela apontou ainda que o fato de o 

promitente comprador não ter cumprido 

a obrigação de levar a registro o 

instrumento de compra e venda não 

interfere na relação jurídico-tributária 

entre os sujeitos passivos solidários do 

IPTU e o sujeito ativo (o município). 

 

A jurisprudência do STJ indica que só o 

registro da escritura definitiva de 

compra e venda autoriza o 

reconhecimento da ausência de 

responsabilidade tributária do 

proprietário vendedor do imóvel, razão 

pela qual não serve a essa finalidade o 

contrato de promessa. A votação na 2ª 

Turma foi unânime. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.978.780 

  

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

16/parcelamento-tributario-devedor-

nao-exime-demais-stj  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/parcelamento-tributario-devedor-nao.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mai-16/parcelamento-tributario-devedor-nao-exime-demais-stj
https://www.conjur.com.br/2022-mai-16/parcelamento-tributario-devedor-nao-exime-demais-stj
https://www.conjur.com.br/2022-mai-16/parcelamento-tributario-devedor-nao-exime-demais-stj
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Companhia aérea é 
condenada a indenizar cliente 
que perdeu aulas por voo 
adiado 
 
16 de maio de 2022, 10h40 
 
Se o contrato com o cliente foi 

firmado durante a pandemia de Covid-

19, e não antes, uma companhia aérea 

não pode usar a doença como 

justificativa para mudar a data de um 

voo. A empresa não pode afirmar que 

estava diante de um "evento 

imprevisível", e deve indenizar o 

passageiro.  

 

Companhia aérea é condenada a 

indenizar cliente que perdeu aulas por 

adiamento de voo para EtiópiaReprodução 

 

O entendimento é da 2ª Vara Cível da 

Comarca de São Paulo, que condenou a 

linha Ethiopian Airlines a pagar R$ 

9.284,74 de indenização por danos 

materiais a uma mulher que teve sua 

viagem de ida à África do Sul adiada em 

três dias. A companhia afirmou que a 

alteração foi feita por causa de força 

maior (pandemia), mas o contrato entre 

as partes havia sido firmado mais de um 

ano após os primeiros casos de 

coronavírus no mundo. 

 

Segundo o processo, a mulher firmou 

contrato com a empresa em junho de 

2021. Foram negociadas passagens 

aéreas de ida e volta para intercâmbio na 

África do Sul. Na viagem de ida, o voo foi 

remarcado, o que levou a cliente a perder 

4 dias de aulas na universidade. 

 

Para o juiz responsável pelo caso, Jomar 

Juarez Amorim, a empresa não 

demonstrou de forma concreta como a 

"alteração unilateral" do voo de ida se 

relacionava a eventos externos 

imprevisíveis — no caso, a pandemia.  

 

A indenização por danos materiais em 

casos como esse é prevista pelos artigos 

403 do Código Civil e 19 da Convenção 

de Montreal, de 2006. 

 

Danos morais 

 

Durante o intercâmbio, a cliente pegou 

Covid-19 e pediu para remarcar 

gratuitamente o voo de volta ao Brasil, 

como prevê a política interna da 

Ethiopian Airlines quando um cliente 

contrai a doença. Em seu caso, porém, a 

companhia não cobriu os custos e ela 

precisou desembolsar o valor. 

 

"A ré descumpriu o contrato ao efetuar 

cobrança, haja vista a oferta de 

"mudança de data gratuita ilimitada", 

informada anteriormente como 

"remarcação free" pelo vendedor”, 

afirmou o juiz. 

 

O magistrado, contudo, negou a 

restituição integral do valor 

correspondente à viagem de 

volta, "porque implicaria em 

enriquecimento sem causa, na medida 

em que a autora acabou por fruir do 

serviço de transporte". 

 

Pelos transtornos causados à 

consumidora, a companhia também foi 

condenada a pagar indenização de R$10 

mil por danos morais.  
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A cliente foi defendida pelo 

advogado Henrique Carlos 

Castaldelli.  

 

Clique aqui para ler a decisão 

 

Processo 1003007-

08.2022.8.26.0003 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
16/aerea-indenizar-cliente-perdeu-
aulas-voo-adiado  
 
Retorne ao índice 
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Simulação do negócio 
jurídico: a evolução do tema 
na jurisprudência do STJ 
 
16 de maio de 2022, 8h50 
 
Não por acaso, o Código Civil de 2002 

deslocou a simulação do negócio jurídico 

do capítulo relativo aos defeitos do 

negócio para o capítulo "Da invalidade 

do negócio jurídico", impedindo, dessa 

forma, sua convalidação em qualquer 

que seja o requisito que o tornou 

defeituoso. 

 

Divulgação 

 

Simular significa enganar, representar, 

aparentar, iludir. A simulação do 

negócio jurídico (artigo 167 do 

CC/2002) ocorre quando há uma 

declaração enganosa de vontade de 

quem praticou o negócio, de forma a 

fazer parecer real o acordo que tem por 

origem uma ilicitude, visando, no geral, 

fugir de obrigações ou prejudicar 

terceiros. 

 

Tamanha é a gravidade da simulação 

que, a partir da alteração feita pelo novo 

código, o interesse em sua nulidade 

passou a transcender a vontade das 

partes envolvidas, de modo que o 

próprio juiz pode suscitá-la. 

 

O Superior Tribunal de Justiça, 

responsável por uniformizar a aplicação 

das leis federais, já se debruçou diversas 

vezes sobre questões relativas à 

simulação do negócio jurídico. 

 

Legitimidade dos contratantes 

 

A ministra Nancy Andrighi, em voto 

proferido como relatora do REsp 

441.903, afirmou ser possível que um 

dos contratantes, com base na existência 

de simulação, requeira contra o outro a 

anulação judicial do contrato. 

 

Na ocasião, a 3ª Turma analisou recurso 

envolvendo suposta simulação em 

parceria pecuária firmada para 

"esquentar dinheiro", prática conhecida 

como "vaca-papel" ou "boi-papel", em 

que alguém se obriga a cuidar do gado — 

que, na realidade, não existe — de outra 

pessoa e devolvê-lo após certo prazo. 

 

Ao STJ, as partes que requereram na 

origem a desconstituição do negócio — 

responsáveis pelo cuidado das "vacas" – 

impugnaram acórdão do Segundo 

Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, o 

qual destacou que ninguém pode alegar 

a própria torpeza em juízo. Assim, não 

poderiam os responsáveis pela 

simulação pedir o desfazimento judicial 

do negócio. 

 

Ao decidir, Nancy Andrighi mencionou o 

artigo 104 do Código Civil de 1916, 

segundo o qual, se houve o objetivo de 

prejudicar terceiros ou violar a lei, os 

contratantes nada poderão alegar ou 

requerer em juízo quanto à simulação do 

ato, em litígio de um contra o outro ou 

contra terceiros. 

 

Ela ressaltou, porém, que tal artigo 

interpretado de modo literal permite 

que um dos simuladores se locuplete à 

custa do outro, perpetuamente. "Em 

muitos casos, a jurisprudência 

interpretou o mencionado dispositivo de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/


34 

 

forma a atender antes ao seu espírito, 

permitindo que um dos contratantes, em 

negócio jurídico simulado com o fim de 

fraudar a lei, requeira em juízo a sua 

anulação", afirmou a ministra. 

 

CC/2002 não fez distinção 

 

A magistrada salientou que esse 

entendimento foi reforçado com a 

edição do CC/2002, pois não houve 

distinção entre a simulação inocente e a 

fraudulenta, nem proibição de que uma 

parte contratante alegue, em sua defesa 

contra a outra, a existência de simulação 

– conforme o artigo 167, segundo o qual 

"é nulo o negócio jurídico simulado, mas 

subsistirá o que se dissimulou, se válido 

for na substância e na forma". 

 

Em 2018, no REsp 1.501.640, a 3ª 

Turma — dessa vez sob a relatoria do 

ministro Moura Ribeiro — confirmou o 

entendimento: "Com o advento do 

CC/2002, ficou superada a regra que 

constava do artigo 104 do CC/1916, pela 

qual, na simulação, os simuladores não 

poderiam alegar o vício um contra o 

outro, pois ninguém poderia se 

beneficiar da própria torpeza", afirmou 

o relator, citando a conclusão firmada 

no Enunciado 294 da 4ª Jornada 

de Direito Civil, promovida pelo 

Conselho da Justiça Federal (CJF). 

 

Prática da simulação 

 

Ainda sobre o tema, a 4ª Turma, no 

julgamento do REsp 1.076.571, 

decidiu que a prática de negócio jurídico 

simulado para encobrir a realização de 

pacto comissório pode ser alegada por 

um dos contratantes como matéria de 

defesa, em contestação, mesmo quando 

aplicável o CC/1916. 

 

A relatoria foi do ministro Marco Buzzi, 

o qual registrou que "impedir o devedor 

de alegar a simulação, realizada com 

intuito de encobrir ilícito que favorece o 

credor, vai de encontro ao princípio da 

equidade". 

 

Alegação de nulidade por 

simulação 

 

Ao julgar o REsp 1.582.388, a 1ª 

Turma entendeu que a discussão acerca 

da simulação do negócio jurídico 

prescinde de ação própria e pode 

ocorrer, inclusive, na fase de execução. 

 

Na origem do caso analisado pelo 

colegiado, a Fazenda Nacional, no curso 

de uma execução fiscal, sustentou a 

simulação em negócio no qual um 

contribuinte, supostamente, teria 

transferido bens a seus netos com o 

intuito de impedir a satisfação do crédito 

tributário. 

 

O juiz, mesmo reconhecendo má-fé e 

ilicitude na transmissão dos bens, 

indicou que tal questão não poderia ser 

dirimida na execução, devendo ser 

proposta ação própria. A decisão foi 

mantida pelo Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região (TRF-5). 

 

Relator do recurso no STJ, o ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho 

(aposentado) lembrou que a simulação, 

com o CC/2002, passou a ser 

considerada causa de nulidade do 

negócio jurídico e que, segundo a 

jurisprudência do STJ, a nulidade 

absoluta é insanável, de forma que 

poderá ser declarada de ofício. 

 

"Logo, se o juiz deve conhecer de ofício a 

nulidade absoluta, sendo a simulação 

causa de nulidade do negócio jurídico, 

sua alegação prescinde de ação própria" 

afirmou o relator. 

 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/272
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/272
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/272
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
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Destacou ainda que o novo código 

adotou a teoria das nulidades (artigos 

168, parágrafo único, e 169), de 

acordo com a qual nem o juiz nem as 

partes, ainda que por expresso 

requerimento, podem confirmar o 

negócio jurídico nulo. 

 

Na mesma linha, a 3ª Turma, sob a 

relatoria do ministro Moura Ribeiro, ao 

julgar o REsp 1.927.496, entendeu que 

a nulidade de negócio jurídico simulado 

pode ser reconhecida em embargos de 

terceiro. O processo tratou de possível 

simulação na compra e venda do quadro 

"A Caipirinha", de Tarsila do Amaral. 

 

"É desnecessário o ajuizamento de ação 

específica para se declarar a nulidade de 

negócio jurídico simulado. Dessa forma, 

não há como se restringir o seu 

reconhecimento em embargos de 

terceiro", afirmou o relator. 

 

Prescrição ou decadência na 

simulação 

 

Outro importante aspecto sobre o 

negócio jurídico simulado, a partir da 

vigência do CC/2002, é que ele não se 

submete aos institutos da prescrição ou 

da decadência. 

 

Ao analisar o AgInt no REsp 

1.388.527, de relatoria do ministro 

Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma 

confirmou a tese de que a simulação é 

insuscetível de prescrição ou de 

decadência, por ser causa de nulidade 

absoluta do negócio jurídico, nos termos 

dos artigos 167 e 169 do código. 

 

Esse também foi o entendimento dos 

ministros Raul Araújo (AgInt no 

AREsp 1.557.349), Marco Aurélio 

Bellizze (AgInt no REsp 1.783.796), 

Antonio Carlos Ferreira (EDcl no 

AgRg no Ag 1.268.297) e Paulo de 

Tarso Sanseverino (AgInt no REsp 

1.577.931). 

 

Situação diversa, ensina o ministro Raul 

Araújo no REsp 1.004.729, ocorre nos 

processos ainda regidos pelo antigo 

Código Civil, nos quais "a alegação de 

simulação em negócios jurídicos atrai a 

incidência do princípio tempus regit 

actum, afastando a aplicação das regras 

do CC/2002, para, com base no artigo 

178, parágrafo 9º, V, b, do Código 

Beviláqua, reconhecer-se a ocorrência 

de prescrição". 

 

Venda de bem de ascendente para 

descendente 

 

No REsp 999.921, a 4ª Turma, sob a 

relatoria do ministro Luis Felipe 

Salomão, entendeu que a venda de bem 

de ascendente para descendente 

realizada por intermédio de interposta 

pessoa, sem o consentimento dos 

demais descendentes, ainda na 

vigência do CC/1916, é caso de negócio 

jurídico simulado que pode ser anulado 

no prazo de quatro anos previsto no 

artigo 178, parágrafo 9º, V, b, do mesmo 

código. 

 

Ao proferir seu voto, o relator destacou 

que, nesse caso, tem-se como termo 

inicial a data da abertura da sucessão do 

alienante, mostrando-se inaplicável o 

disposto na Súmula 494 do 

Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

"Entender de forma diversa significaria 

exigir que descendentes litigassem 

contra ascendentes, ainda em vida, 

causando um desajuste nas relações 

intrafamiliares. Ademais, exigir-se-ia 

que os descendentes fiscalizassem — 

além dos negócios jurídicos do seu 

ascendente – as transações realizadas 

por estranhos, ou seja, pelo terceiro 

interposto", comentou Salomão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/
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Quanto à mesma situação na vigência do 

CC/2002, a ministra Nancy Andrighi, 

em decisão de 2020 no REsp 

1.679.501, destacou que a venda direta 

de ascendente para descendente, tanto 

quanto a realizada por meio de 

interposta pessoa, são atos jurídicos 

anuláveis, desde que comprovada a 

intenção de disfarçar uma doação ao 

descendente adquirente, em prejuízo à 

legítima dos demais herdeiros, razão 

pela qual se aplicaria o prazo 

decadencial de dois anos previsto 

no artigo 179 do CC/2002. 

 

O recurso julgado pela 3ª Turma foi 

interposto contra decisão do Tribunal de 

Justiça de Goiás (TJ-GO), o qual 

entendeu que a venda direta de 

ascendente a descendente por meio de 

interposta pessoa configuraria negócio 

jurídico simulado — portanto, nulo — 

que, conforme os artigos 167 a 169 do 

CC/2002, não convalesce com o tempo. 

 

Porém, a magistrada explicou que, nesse 

caso, "o que se deve ter em mente é que 

a causa real de anulabilidade do negócio 

jurídico não é propriamente a simulação 

em si, mas a infringência taxativa ao 

preceito legal contido no artigo 496 do 

CC/2002. Por essa razão, não há que se 

falar na aplicabilidade dos artigos 167, 

parágrafo 1º, I, e 169 do CC/2002". Com 

informações da assessoria do STJ. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
16/simulacao-negocio-juridico-
evolucao-tema-stj  
 

Retorne ao índice 
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TRT-15: Prova oral em ação 
civil pública deve ser 
presencial 
 
No caso, o MPT ajuizou ação civil 
pública contra duas usinas de 
bioenergia. 
 
segunda-feira, 16 de maio de 2022 
 
A Corregedora-Regional do TRT da 15ª 

região, desembargadora Ana Paula 

Pellegrina Lockmann, concedeu 

medida liminar para determinar que a 

produção de prova oral em ação civil 

pública fosse realizada de modo 

presencial, conforme portaria do 

Tribunal. 

 

No caso, o MPT ajuizou ação civil 

pública contra duas usinas de 

bioenergia. 

 

Designada audiência una 

telepresencial, as usinas requereram o 

fracionamento da audiência, para que a 

colheita da prova oral fosse realizada de 

modo presencial, o que foi indeferido 

pelo magistrado de primeiro grau. 

 

Diante do indeferimento, as empresas 

ajuizaram correição parcial, 

argumentando que a recusa do 

magistrado violaria norma interna do 

Tribunal e prejudicaria o contraditório 

e a ampla defesa. 

 

No mesmo dia, a Corregedora-Regional 

atendeu o pedido, parcialmente, 

determinando que "caso se delibere 

pela produção da prova oral, que tal se 

dê pelo modo presencial em data a ser 

designada pelo MM. Magistrado 

Corrigendo." 

 

A realização de audiências de instrução 

presenciais foi determinada pelo TRT 

15ª região por meio das portarias GP-

CR 2/22 e 4/22, sob o argumento de 

que as audiências são atos processuais 

complexos: 

 

"Art. 6º As audiências em primeiro 

grau de jurisdição, bem como as 

audiências realizadas pelos CEJUSCs 

de primeiro e de segundo graus, por 

cuidarem de atos processuais 

complexos, que têm como pressuposto, 

em regra, a oitiva de partes, 

testemunhas, advogadas(os) e 

colaboradoras(es) em sentido amplo, 

deverão ser realizadas de forma 

presencial. (Portaria GP-CR nº 

2/2022, modificada pela Portaria GP-

CR 4/2022)." 

 

 
Produção de prova oral em ação civil 

pública deve ser presencial.(Imagem: 

Pexels) 

 

Atuaram no caso os advogados Luiz 

Carlos Amorin 

Robortella, Antonio Galvão 

Peres e Thalles Henrique Garcia 

Sales Feliciano, do 

escritório Robortella e Peres 

Advogados. 

 

 Processo: 0000171-

22.2022.2.00.0515 
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Honorários: OAB receberá 
denúncias de desrespeito à 
decisão do STJ 
 
Os advogados contarão com canal 
exclusivo para denunciar casos de 
desrespeito à fixação de honorários em 
obediência ao CPC. 
 
segunda-feira, 16 de maio de 2022 
 
Os advogados e advogadas passarão a 

contar com um canal exclusivo para 

denunciar casos de desrespeito à 

decisão do STJ que estipulou os 

critérios de fixação de honorários em 

obediência ao art. 85 do CPC. Isso 

porque o Conselho Federal da OAB 

promoverá o lançamento do 

Observatório Nacional de Defesa dos 

Honorários, durante o Encontro 

Nacional de Defesa das Prerrogativas, 

em Brasília/DF, na quarta-feira, 18. 

 

A plataforma é fruto de proposição do 

membro honorário vitalício da OAB/SC 

e vice-presidente do CFOAB, Rafael 

Horn, assim como do procurador 

Nacional de Defesa das Prerrogativas, 

Alex Sarkis. 

 

Conforme destacado pelo presidente do 

CFOAB, Beto Simonetti, "honorários 

dignos são uma questão de justiça e 

advogado valorizado significa cidadão 

respeitado". 

 

"Portanto, defender o cumprimento 

dos percentuais de honorários 

advocatícios fixados no Código de 

Processo Civil é tarefa pela qual 

lutamos até o julgamento da Corte 

Especial e pela qual estaremos atentos 

para garantir que a conquista seja 

efetivada." 

 

A proposta de criação do Observatório 

Nacional de Defesa dos Honorários 

partiu de decisões contrárias à 

definição estabelecida pelo recente 

julgamento do STJ. vice-presidente do 

CFOAB, Rafael Horn, explicou que "é 

um mecanismo para que a decisão se 

perpetue depois da vitória no Tribunal. 

Vai servir como uma ferramenta para 

a advocacia denunciar as violações e, 

então, a OAB, por meio da sua 

Procuradoria, atuar para garantir o 

pleno cumprimento da decisão". 

 

 
OAB receberá denúncias de desrespeito 

à decisão do STJ sobre 

honorários.(Imagem: Arte Migalhas) 

 

Lançamento 

 

A partir de quarta-feira, 18, após o 

lançamento do Observatório Nacional 

de Defesa dos Honorários, os 

advogados e advogadas terão acesso à 

plataforma na qual poderão invocar 

casos concretos em que tiveram 

processos julgados em desacordo com a 

recente decisão do STJ. O sistema 

estará disponível a toda advocacia 

brasileira no site do CFOAB. 

 

Os profissionais poderão apresentar 

manifestações, questionamentos ou 

solicitações para que a OAB atue pela 

observância do julgado pelo Tribunal 

em relação à fixação dos honorários. A 

ferramenta será apresentada para 

representantes das procuradorias e 

https://www.migalhas.com.br/
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comissões de prerrogativas das 

seccionais durante o Encontro Nacional 

de Defesa das Prerrogativas. 

 

Fixação dos honorários 

 

O julgamento na Corte Especial do STJ, 

ocorrido em 16 de março, declarou que 

a fixação dos honorários de 

sucumbência deve seguir o artigo 85 do 

novo CPC. A norma em questão - no seu 

§8º - dispõe que a fixação de honorários 

por apreciação equitativa só é permitida 

nas causas em que for inestimável ou 

irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo. 

  

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

/366049/honorarios-oab-recebera-

denuncias-de-desrespeito-a-decisao-

do-stj  
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STF deve julgar se acordo 
prevalece sobre lei 
trabalhista 
 
Ministros também devem analisar se é 
constitucional a regra do CTB que 
classifica como infração de trânsito a 
recusa do condutor de veículo a se 
submeter ao teste do "bafômetro". 
 
segunda-feira, 16 de maio de 2022 
 
Nesta semana, na quarta e quinta-feira, 

o plenário do STF deve se debruçar 

sobre importantes temas trabalhistas, 

tributários e de interesse público. Entre 

as ações em pauta está o ARE 1.121.633, 

que 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. 

 

Veja a pauta: 

 

ADPF 381 

 

A ADPF tem por objeto decisões do TST 

e de TRTs 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 da vigência da lei 

12.619/12, que disciplinou os direitos e 

deveres dos motoristas profissionais. 

 

O relator Gilmar Mendes 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. 

 
ARE 1.121.633 

 

O recurso 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. A empresa sustenta que, ao 

negar validade à cláusula do acordo 

coletivo de trabalho, o TST ultrapassou 

o princípio constitucional da 

prevalência da negociação coletiva 

(artigo 7º, inciso XXVI. da CF). 

 
RE 1.224.374 

 

O STF irá decidir se é constitucional a 

regra do CTB - Código de Trânsito 

Brasileiro que classifica como infração 

de trânsito a recusa do condutor de 

veículo a se submeter ao teste do 

"bafômetro" com o objetivo de certificar 

a influência de álcool. 

 
ADIn 4.017 

 

Entidades contestam dispositivos da 

MP 415/08, que proibiu a 

comercialização de bebidas alcoólicas 

em rodovias federais. Segundo a CNC, a 

mudança das regras, sem nenhuma 

justificativa ponderável para a 

paralisação completa de uma atividade 

econômica, representa intervenção 

indevida na ordem econômica. Sobre o 

mesmo tema, será julgada, em 

conjunto, a ADIn 4.103. 

 
ADIn 3.396 

 

Ação contra o artigo 4º, da lei Federal 

9.527/97, que afastou a aplicação das 

disposições da lei 8.906/94 (Estatuto 

da OAB) aos advogados da 

Administração Pública direta da União, 

https://www.migalhas.com.br/
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dos Estados, do Distrito Federal e dos 

municípios. A norma torna o Estatuto 

da OAB inaplicável também aos 

advogados de autarquias, fundações 

instituídas pelo Poder Público, 

empresas públicas e sociedades de 

economia mista. 

 

O colegiado vai decidir se os advogados 

vinculados à administração pública 

devem sujeitar-se ao regime jurídico 

das empresas privadas. 

 
ADIn 1.100 

 

Ação contra dispositivo da Constituição 

do Estado do Rio de Janeiro que 

autorizou militares do Estado a 

acumular, na administração pública, 

dois empregos privativos de 

profissionais de saúde. 

 
ADIn 6.333 

 

Embargos de declaração na decisão que 

julgou improcedente a ação que 

questiona dispositivo da lei de 

Pernambuco 16.559/19 (Código 

Estadual de Defesa do Consumidor) 

que obriga as instituições de ensino 

privado a estenderem o benefício de 

novas promoções aos alunos 

preexistentes. 

 
ADIn 6.191 

 

Ação contra dispositivos da lei estadual 

de SP 15.854/15, que obrigam 

instituições de ensino privadas a 

estenderem benefícios de novas 

promoções aos alunos preexistentes e 

institui multa para o fornecedor do 

serviço que não cumprir referida 

obrigação, respectivamente. No mesmo 

sentido será julgada a ADIn 5.399. 

 
ADIn 4.785 

A ação questiona a lei estadual 

19.976/11, de Minas Gerais, que institui 

a Taxa de Controle, Monitoramento e 

Fiscalização das Atividades de 

Pesquisa, Lavra, Exploração e 

Aproveitamento de Recursos 

Minerários (TFRM) e o Cadastro 

Estadual de Controle, Monitoramento e 

Fiscalização das Atividades de 

Pesquisa, Lavra, Exploração e 

Aproveitamento de Recursos 

Minerários (Cerm). Sobre o mesmo 

tema será julgada a ADIn 4.786 contra 

lei semelhante do Estado do Pará, de 

relatoria do ministro Nunes Marques, e 

a ADIn 4.787, contra lei do Amapá, de 

relatoria do ministro Luiz Fux. 

 

 
Plenário do STF se debruçará sobre 

importantes temas nesta 

semana.(Imagem: Nelson 

Jr./SCO/STF) 

  

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

/366015/stf-deve-julgar-se-acordo-

prevalece-sobre-lei-trabalhista  
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Carf: Wizard pode declarar 
atividade como venda de 
livros 
 
Prevaleceu o entendimento de que o 
contribuinte pode segregar as 
atividades para fins de tributação 
 
MARIANA BRANCO 
BRASÍLIA 
16/05/2022 07:00 
 
comentários 

 
Crédito: Divulgação/Wizard by Pearson 

 

O colegiado da 1ª Turma da Câmara 

Superior do Carf decidiu que o 

contribuinte pode segregar as atividades 

para fins de tributação, separando o 

comércio de livros e a cessão de 

direitos como franqueadora. O caso, que 

envolveu a Wizard Idiomas (processo 

10830.008568/2008-15), foi decidido 

pelo desempate pró-contribuinte. 

Prevaleceu o entendimento de que o fato 

de o contribuinte ser uma franquia não 

desnatura a atividade comercial. 

 

O caso chegou ao Carf após o fisco lavrar 

auto de infração para cobrança de CSLL 

da empresa. Segundo a fiscalização, o 

contribuinte, optante do Lucro 

Presumido, prestou falsa declaração ao 

informar ser comerciante de livros, 

adotando uma alíquota de 8% sobre 93% 

de suas receitas, alegando que somente 

7% do faturamento provinha da cessão 

de direitos. No entanto, para o fisco, o 

contribuinte é um franqueador, e as 

receitas decorrem inteiramente da 

cessão de direitos e/ou prestação de 

serviços, aplicando-se o percentual de 

32%. 

 

O processo começou a ser julgado em 

abril. A relatora, conselheira Lívia da 

Carli Germano, votou para negar 

provimento ao recurso da Fazenda, sob 

a alegação de que o contrato de franquia 

é complexo e permite várias atividades. 

 

A conselheira Edeli Bessa abriu 

divergência, por considerar que mesmo 

a receita decorrente 

da venda de livros pode ser considerada 

originária da transferência do método de 

ensino pelo franqueador aos 

franqueados. Ela ainda entendeu que a 

divisão das receitas em 

93% como proveniente do comércio 

de livros e 7% de prestação de serviços é 

evidência da artificialidade da alegação 

do contribuinte. O voto divergente foi 

acompanhado pelo conselheiro 

Fernando Brasil de Oliveira Pinto, e o 

conselheiro Luís Henrique Toselli pediu 

vista, com o placar em 2×1 contrário ao 

contribuinte. 

 

Divisão de receitas 
 
Na última segunda-feira (9/5), a relatora 

enfrentou o argumento da divisão das 

receitas, afirmando que os percentuais 

poderiam causar estranheza caso se 

tratasse do faturamento das escolas 

franqueadas na relação com os alunos. 

No entanto, segundo ela, como as 

receitas se originam da relação entre 

franqueadora e franqueadas, não há 

artificialidade evidente. 

 

“Se a escola cobrasse 93% pelo material 

e 7% pelo serviço, seria claramente 

artificial. Mas a franqueadora não, pois 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/carf-wizard-pode-declarar-atividade-como-venda-de-livros-16052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
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ela cobra da escola, que depois cobra do 

aluno”, observou. 

 

O conselheiro Luís Henrique Toselli, por 

sua vez, afirmou que a marca registrada 

da Wizard é o material didático. Assim, 

para ele, não haveria estranheza no fato 

de a maior parte da receita se originar 

dos livros. “Nessa relação entre 

franqueadora e franqueado é natural 

concentrar grande parte do faturamento 

na cereja do bolo do negócio, que é o 

material didático”, disse. 

 

Mais dois conselheiros acompanharam o 

posicionamento, somando quatro votos 

contrários ao recurso da 

Fazenda. Como também houve quatro 

votos para dar provimento ao recurso, a 

presidente da turma, Andréa Duek 

Simantob, aplicou o desempate pró-

contribuinte. 

 

MARIANA BRANCO – Repórter 

especializada em Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf). Jornalista formada pela 

Universidade de Brasília (UnB). Foi 

repórter do Correio Braziliense e da 

Agência Brasil, vinculada à Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC), na área 

de economia. 

  

https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/carf-wizard-pode-
declarar-atividade-como-venda-de-
livros-16052022  
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STJ afasta incidência de ICMS 
sobre cessão de capacidade 
de satélites 
 
Operações não caracterizam serviços de 
comunicação, mas uma atividade-meio 
para a realização da comunicação 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
16/05/2022 07:00 
 
comentários 

Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicações Estratégicas / Crédito: 

NASA/JHUAPL 

 

Os ministros da 1ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) decidiram 

na última terça-feira (10/5) 

que não incide ICMS sobre a cessão de 

capacidade de satélites (REsp 

1474236/RJ). Por meio desse serviço, 

as operadoras de satélites cedem o uso 

de seus equipamentos, posicionados na 

órbita terrestre, para que empresas de 

telecomunicações, como de televisão e 

telefonia móvel, realizem o tráfego de 

dados até os seus clientes. 

 

Para os ministros, as operações de 

cessão de capacidade de 

satélites não caracterizam serviços de 

comunicação, mas apenas uma 

atividade-meio para a realização da 

comunicação. A decisão do colegiado foi 

unânime. 

 

Na prática, o colegiado manteve decisão 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

(TJRJ) que afastou a tributação. Com 

isso, os ministros negaram em parte 

provimento ao recurso especial do 

estado do Rio de Janeiro e derrubaram 

uma cobrança de R$ 1,5 bilhão realizada 

contra a empresa Star One S/A. 

 

Quanto ao mérito, os magistrados 

replicaram a decisão que proferiram em 

dezembro de 2021 no julgamento de 

outros dois recursos envolvendo a Star 

One S/A. Na ocasião, a 1ª Turma 

também decidiu de modo favorável à 

empresa, no sentido de 

que não incide ICMS sobre essas 

operações de cessão de capacidade de 

satélites. 

 

Um dos argumentos dos magistrados é 

que o STJ, no julgamento do Tema 

Repetitivo 427, entendeu que é ilegítima 

a incidência de ICMS sobre serviços 

suplementares aos serviços de 

comunicação. Nesse julgado, em 2012, o 

tribunal concluiu que, mesmo que sejam 

essenciais à comunicação, esses 

serviços, por assumirem o caráter de 

atividade-meio, não constituem, 

efetivamente, serviços de comunicação 

e, portanto, não sofrem a incidência do 

ICMS. 

 

No julgamento desta terça-feira, os 

ministros voltaram a discutir os 

honorários sucumbenciais que deveriam 

ser pagos aos advogados da Star One 

S/A. Os magistrados replicaram o 

entendimento de dezembro de 2021, ao 

entender que o valor deve ser fixo, de R$ 

500 mil, pela causa. O tribunal de 

origem havia estipulado os honorários 

em 2% da causa, o que resultaria em um 

valor de R$ 30 milhões. 
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Assim, apesar de negar provimento ao 

recurso do estado do Rio de Janeiro 

quanto a incidência do ICMS, os 

ministros atenderam ao pedido do ente 

federativo para reduzir os honorários. 

Ficou vencida a ministra Regina Helena 

Costa. Para a magistrada, os honorários 

sucumbenciais deveriam ser de 

1% sobre o valor da causa. Esse 

percentual, a seu ver, seria compatível 

com a complexidade da demanda, com o 

local da prestação do serviço e com o 

trabalho desenvolvido pelos advogados. 

 

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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A atividade imobiliária e os 
efeitos dos ganhos de AVJ 
 
Quais serão os efeitos tributários 
decorrentes da adoção do critério 
contábil de avaliação a valor justo? 
 
ALEXANDRE HERLIN 
16/05/2022 05:00 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

Embora não se trate de tema novo, 

questões têm sido suscitadas no que 

concerne aos efeitos tributários 

decorrentes da adoção do critério 

contábil de avaliação a valor justo (AVJ) 

de ativos por empresas dedicadas à 

atividade imobiliária que ainda 

mantenham os bens imóveis de sua 

propriedade registrados pelo valor de 

aquisição. 

 

Deveras, conquanto as normas de 

escrituração e elaboração das 

demonstrações financeiras introduzidas 

pela Lei 11.638/2007, que 

objetivaram incorporar à legislação 

nacional os padrões internacionais de 

contabilidade, sejam de observância 

obrigatória apenas para companhias 

abertas e sociedades de grande porte, é 

facultada a sua adoção também por 

parte de companhias fechadas e 

sociedades limitadas não consideradas 

de grande porte que desejem refletir a 

sua situação patrimonial com maior 

comparabilidade e qualidade. 

 

Dentre os novos critérios de mensuração 

de elementos patrimoniais trazidos pela 

Lei 11.638/2007, inclui-se o da AVJ de 

ativos e passivos, que passou a coexistir 

com o método do custo histórico de 

aquisição em relação às empresas 

obrigadas ou aderentes às novas regras. 

 

Diferentemente do custo de aquisição, 

que corresponde ao montante 

efetivamente despendido em uma 

transação, o valor justo possui acepção 

mais abrangente, sendo definido como 

“o preço que seria recebido pela venda 

de um ativo ou que seria pago pela 

transferência de um passivo em uma 

transação não forçada entre 

participantes do mercado na data de 

mensuração” (Pronunciamento Técnico 

CPC nº 46/2012). 

 

Sob a perspectiva contábil, as 

contrapartidas de aumentos ou 

diminuições de valor de ativos em 

decorrência de AVJ, enquanto não 

computadas no resultado do exercício, 

devem ser contabilizadas em rubrica de 

patrimônio líquido (“ajustes de 

avaliação patrimonial”). 

 

Já do ponto de vista tributário, desde o 

início do processo de convergência às 

normas internacionais de contabilidade, 

foram criados mecanismos de ajuste 

para que os novos métodos e critérios 

contábeis introduzidos pela Lei 

11.638/2007 não acarretassem impactos 

tributários. 

 

Naquele momento inicial, os registros da 

anulação dos efeitos decorrentes desses 

ajustes, para fins de determinação do 

lucro real e da base de cálculo da CSLL, 
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eram processados por meio de adições e 

exclusões do lucro líquido, controladas 

em livro fiscal, no contexto do Regime 

Tributário de Transição (RTT). 

 

Com o advento da Lei 12.973/2014, que 

adaptou a legislação tributária federal 

aos novos padrões contábeis, revogando 

o RTT, a neutralidade tributária 

subjacente a esse regime foi preservada, 

passando-se, contudo, a conferir 

tratamento tributário definitivo aos 

efeitos decorrentes da AVJ, de modo 

semelhante ao que até então era 

praticado, mas com a obrigação 

adicional de se manter o controle dos 

respectivos valores em subconta 

específica vinculada ao ativo que lhe deu 

origem. 

 

E não poderia ser diferente, pensamos 

nós, pois o fato gerador do IRPJ, nos 

termos do art. 43 do Código 

Tributário Nacional (CTN), é a 

aquisição da disponibilidade econômica 

ou jurídica da renda ou proventos de 

qualquer natureza, tendo como 

pressuposto, para sua conformação, a 

existência de efetivo acréscimo 

patrimonial, o que não ocorre no caso do 

reconhecimento contábil dos efeitos da 

AVJ, que apenas reflete a expectativa 

potencial de ganho na realização de um 

ativo e não a sua própria realização. 

 

Diante disso, estabeleceu-se que os 

ganhos decorrentes de AVJ não devem 

ser computados na determinação do 

lucro real e da base de cálculo da CSLL 

no momento que forem registrados 

contabilmente, desde que os respectivos 

aumentos de valor sejam evidenciados 

em subconta específica vinculada ao 

ativo, devendo as contrapartidas dos 

ajustes decorrentes do novo custo 

atribuído serem lançadas a crédito de 

conta do patrimônio líquido. 

Nesse ponto, embora questionável, por 

revestir a natureza de mera obrigação 

acessória, insuscetível de deflagrar fato 

gerador do IRPJ em razão do seu 

descumprimento[1], o certo é que, de 

acordo com a mencionada regra, a 

ausência de evidenciação do AVJ em 

subconta vinculada ao ativo que lhe deu 

origem implicará exigência de 

tributação imediata do ganho de capital, 

independentemente da sua efetiva 

realização. 

 

Por outro lado, estando o aumento do 

valor do ativo refletido em subconta 

específica a este vinculada, o ganho de 

AVJ somente deve ser computado na 

apuração das bases de cálculo dos 

aludidos tributos à medida em que o 

ativo for realizado, inclusive por meio de 

depreciação, alienação ou baixa. 

 

Registram-se, no entanto, algumas 

situações excepcionais em que, mesmo 

havendo a realização do ativo, há 

diferimento na tributação dos ganhos de 

AVJ, tal como ocorre: 

 

1. na permuta de unidades 

imobiliárias, em que a 

parcela do lucro bruto 

decorrente de AVJ das 

unidades permutadas 

deverá ser computada na 

determinação do lucro real 

e da base de cálculo da 

CSLL apenas quando o 

imóvel recebido em 

permuta for alienado; 

 

2. na incorporação, fusão ou 

cisão, em que os ganhos de 

AVJ apurados na sucedida e 

transferidos para a 

sucessora deverão ter o 

mesmo tratamento 

tributário que teriam na 

sucedida, não podendo, 

https://www.jota.info/tudo-sobre/ctn
https://www.jota.info/tudo-sobre/ctn
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abdf/a-atividade-imobiliaria-e-os-efeitos-dos-ganhos-de-avj-16052022#_ftn1


49 

 

contudo, ser considerados 

pela sucessora como 

integrante do custo do ativo 

que lhe deu causa, para 

efeito de determinação de 

ganho ou perda de capital e 

do cômputo da depreciação; 

 
 

3. na integralização do bem 

que lhe deu causa em 

subscrição de capital social 

ou em valores mobiliários 

emitidos por outra pessoa 

jurídica, quando o ganho 

não será tributado 

imediatamente, desde que 

evidenciado contabilmente 

em subconta vinculada à 

participação societária, com 

discriminação do referido 

bem, em condições de 

permitir a determinação da 

parcela realizada em cada 

período. 

 

Não se pode perder de vista, por outro 

lado, que, mesmo tendo sido adotado o 

critério contábil sob exame, havendo 

redução de capital mediante a entrega a 

sócio ou acionista, por valor contábil, de 

ativo avaliado com base no valor justo, 

há fundamento para sustentar-se que 

não caberia a tributação do ganho 

decorrente da AVJ, tendo em vista que 

esse tipo de operação, expressamente 

admitido pelo art. 22 da Lei 9.249/95, 

não gera para a transmitente acréscimo 

patrimonial suscetível de materializar 

fato gerador do IRPJ. 

 

Aliás, reforça essa compreensão o fato de 

que o § 6º do art. 32 da Lei 8.981/95, ao 

tratar da apuração desse imposto por 

estimativa, determina, para fins de 

tributação do ganho de capital auferido 

na alienação de bens e direitos do ativo 

não circulante, que os ganhos 

decorrentes de AVJ não serão 

considerados parte integrante do valor 

contábil[2]. 

 

Mister advertir, no entanto, que a 

Coordenação-Geral de Tributação, por 

meio da Solução de Consulta nº 

415/2017, manifestou entendimento no 

sentido de que, nas situações em que o 

ativo estiver avaliado pelo valor justo, o 

seu valor contábil deve incluir o ganho 

de AVJ e, sendo assim, quando da 

realização deste ativo, mediante a sua 

transferência aos sócios ou acionistas 

em redução de capital, esse aumento de 

valor do ativo, que anteriormente havia 

sido excluído na determinação do lucro 

real e da base de cálculo da CSLL, deverá 

ser adicionado para efeito de apuração 

desses tributos. 

 

Diante do acima exposto, conclui-se que, 

no caso de empresa dedicada à atividade 

imobiliária que, mesmo estando 

desobrigada, pretenda observar as 

normas de escrituração e elaboração das 

demonstrações financeiras introduzidas 

pela Lei 11.638/2007, passando a adotar 

critério contábil de AVJ dos ativos de sua 

propriedade: 

 

1. os ganhos na AVJ de ativos 

não deverão ser 

computados na 

determinação do lucro real 

e da base de cálculo da 

CSLL no momento que 

forem registrados 

contabilmente, desde que 

evidenciados em subconta 

específica vinculada ao 

ativo, devendo ser 

oferecidos à tributação 

apenas na medida em que o 

ativo venha ser realizado, 

inclusive por meio de 

depreciação, alienação ou 

baixa; 
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2. nas situações excepcionais 

de permuta de unidades 

imobiliárias, incorporação, 

fusão ou cisão, e 

integralização de bem em 

subscrição de capital social 

ou em valores mobiliários 

emitidos por outra pessoa 

jurídica, mesmo se 

materializando a realização 

do ativo, os ganhos de AVJ 

que lhe correspondam não 

deverão ser computados 

imediatamente na 

determinação do lucro real 

e da base de cálculo da 

CSLL, ficando essa 

tributação, em regra, 

diferida para o momento da 

posterior realização do 

ativo. 

 
[1] Sobre o assunto, a jurisprudência 

atual do CARF tem oscilado, ora 

afastando a tributação do ganho de 

capital, quando presentes elementos que 

permitam identificar a AVJ e os seus 

efeitos (vide Acórdãos nos 1402-

003.589, de 21.11.2018; e 1401-003.873, 

de 11.11.2019), ora admitindo essa 

tributação (vide Acórdão nº 1301-

004.091, de 17.09.2019). 

 
[2] Nesse sentido, inclusive, vide 

orientação dada pela Receita Federal no 

item 66 do “Perguntas e Respostas da 

Receita Federal (IRPJ 2017)”, e Acórdão 

DRJ/FNS nº 39.555, de 31.03.2017. 

 

ALEXANDRE HERLIN – 
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Garcia, Serra Netto e Terra Sociedade de 

Advogados 
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Brasil 

Os preços da gasolina e do 
diesel vão cair se a Petrobras 
for privatizada? 
 
Entenda os impactos que uma eventual 
privatização da Petrobras teria no 
mercado brasileiro de combustíveis 
 
Por Gabriela Ruddy, Valor — Rio 
13/05/2022 08h22  Atualizado há 2 
horas 

 
A proposta de fazer estudos para uma 

eventual privatização da 

Petrobras, anunciada pelo novo 

ministro de Minas e 

Energia, Adolfo Sachsida, não 

garante que os preços dos 

combustíveis (gasolina e diesel) 

vão cair no Brasil, segundo 

especialistas. 

 

Tudo depende da flutuação do preço do 

petróleo, das margens de refino e do 

câmbio. Especialistas consultados 

pelo Valor dizem que não há relação 

direta entre a privatização da Petrobras 

e os preços dos combustíveis. 

 

Mas a venda da empresa pode, sim, 

assegurar maior concorrência nos 

segmentos de refino e de distribuição de 

derivados. Entenda os impactos que 

uma eventual privatização da Petrobras 

teria no mercado brasileiro de 

combustíveis: 

 

Se a Petrobras for privatizada, os 

preços dos combustíveis vão cair? 

 

Não há garantias que isso ocorra. Tudo 

depende da flutuação do preço do 

petróleo, das margens de refino e do 

câmbio. Especialistas dizem que não há 

relação direta entre a privatização da 

Petrobras e os preços dos combustíveis. 

Os preços dos derivados de petróleo, 

como gasolina e diesel, seguem as 

cotações internacionais. Significa que 

têm, como referência, os preços dos 

produtos no mercado global, em dólar. 

Outras variáveis que pesam no preço são 

as atividades de distribuição e revenda; 

a adição de biocombustíveis e, por fim, 

os impostos. 

 

Especialistas concordam que a 

privatização da Petrobras por si só não 

seria determinante para a redução dos 

preços dos combustíveis, que são 

commodities, como a soja e o minério de 

ferro, por exemplo, que seguem os 

preços do mercado internacional. 

 

A demanda doméstica de combustíveis 

no Brasil é atendida pela produção 

nacional, a partir de refinarias 

instaladas no país, a maioria delas da 

Petrobras, e pela importação. “Não há 

como praticar preços artificias”, diz um 

executivo do setor. Se isso for feito, como 

ocorreu no passado, o risco é de 

prejuízos para a Petrobras e de falta de 

abastecimento. 

 

Haveria, porém, formas indiretas de 

reduzir os preços finais aos 

consumidores. Uma delas seria usar os 

recursos oriundos da privatização para 

formar um fundo que permita reduzir os 

impostos cobrados sobre os 

combustíveis, disse uma fonte da 

indústria. 

 

Especialistas dizem que o que vai levar, 

efetivamente, a mudanças estruturais 

nesse mercado é o aumento da 

competição no setor de refino, com a 

entrada de novos agentes. 

 

A Petrobras conduz um programa para 

vender oito refinarias que correspondem 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/05/13/sachsida-formaliza-pedido-de-estudos-para-privatizar-petrobras.ghtml
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à metade da capacidade de 

processamento da empresa. Mas a 

iniciativa tem avançado lentamente. Só 

a Refinaria de Mataripe (BA) foi vendida 

até agora, sendo comprada pelo fundo 

Mubadala por US$ 1,8 bilhão. 

 

“O importante é vender os ativos de 

refino separadamente. Melhor do que 

vender a Petrobras é ter mais 

concorrentes no mercado. Com o 

programa de desinvestimentos em 

andamento, se garante mais competição 

e aí sim poderemos ter maior 

estabilidade nos preços dos 

combustíveis”, afirma o sócio da 

consultoria Leggio, Marcus D’Elia. 

 

Como são formados os preços dos 

combustíveis no Brasil e qual é o 

peso da Petrobras nessa conta? 

 

No caso da gasolina, segundo o próprio 

site da Petrobras, para o período de 1º a 

7 de maio de 2022, a composição dos 

preços estava assim: R$ 2,81 

correspondentes à parcela da estatal 

(incluindo custos de produção e 

importação); R$ 1,05 dizia respeito ao 

custo do etanol anidro adicionado ao 

combustível; R$ 1 à distribuição e 

revenda; R$ 1,75 ao imposto estadual 

(ICMS) e R$ 0,69 a outros impostos 

(CIDE e PIS/PASEP e COFINS). 

 

 
 

Gasolina: Preços dos derivados de 

petróleo seguem as cotações 

internacionais — Foto: Custódio 

Coimbra/Agência O Globo 

 

No diesel, a composição, no mesmo 

período, era a seguinte: R$ 4,07 da 

Petrobras; R$ 1,22 para a revenda e 

distribuição; R$ 0,70 do custo do 

biodiesel adicionado ao diesel e R$ 0,79 

do ICMS. 

 

O sócio da Leggio afirma que um dos 

pontos que mais pesam sobre os preços 

finais é a desvalorização do câmbio. A 

queda do real frente ao dólar faz com que 

os preços do mercado internacional, que 

estão altos, tenham ainda mais impacto 

nos preços finais dos produtos na moeda 

brasileira. “Nosso câmbio está muito 

desvalorizado em relação ao dólar. Isso 

faz com que todas as outras parcelas da 

composição dos preços se multipliquem. 

O fator que efetivamente dá essa 

sensação de preços mais caros é o 

câmbio desvalorizado”, diz. 

 

Com a Petrobras privatizada, 

haveria maior concorrência no 

mercado de refino e distribuição? 

 

O mercado de distribuição hoje no Brasil 

já é pulverizado. De acordo com dados 

da Agência Nacional do Petróleo (ANP) 

de março, 27,5% do diesel consumido no 

mês foi distribuído pela Vibra Energia 

(antiga BR-Distribuidora), outros 20,7% 

pela Raízen e 19,3% pela Ipiranga, com 

os restantes 32,5% sendo atendidos por 

diversas empresas menores, de atuação 

local. 

 

No caso do refino, o cenário é diferente. 

A maior parte da capacidade de 

produção de derivados de petróleo no 

país é da Petrobras. A exceção é a 

Refinaria de Mataripe, vendida no ano 

passado e que, em março, entregou 13% 

da produção nacional de derivados, 

segundo a ANP. Há ainda algumas 
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refinarias de pequeno porte em mãos de 

privados. 

 

Nesse cenário, uma medida que poderia 

ajudar a reduzir os preços seria uma 

maior competição no mercado de refino, 

aponta D’Elia. Segundo ele, isso será 

possível com a venda das refinarias da 

Petrobras. “É a competição que faz os 

preços se estabilizarem. É o livre 

mercado que vai dar mais 

competitividade dos preços dos 

combustíveis”, diz. 

 

Qual seria o melhor modelo de 

venda para a Petrobras? 

 

D’Elia, da Leggio, é contrário à venda da 

empresa em modelo de “porteira 

fechada”. “Privatizar a Petrobras e 

mantê-la com um único dono privado é 

muito pior do que dividir os ativos da 

empresa e vendê-los a diferentes agentes 

do mercado. Transformar a empresa 

inteira em uma empresa completamente 

privada com um dono só, na minha 

opinião, seria pior do que a situação 

atual. A ação correta é vender os ativos e 

criar competição no mercado de refino”, 

afirma. 

 

No mercado financeiro, há, entre 

analistas, quem entenda que o melhor 

modelo é a União se desfazer, 

inicialmente, de um pequeno lote de 

ações da companhia para reduzir a 

participação do governo abaixo de 50% 

das ações com direito a voto. A seguir o 

governo poderia listar a empresa no 

Novo Mercado da B3, ficando com 30% 

do capital total, e incluir cláusula de 

“poison pill” para evitar uma eventual 

tomada hostil da empresa por um 

concorrente. 

 

Nessa operação de mercado, a Petrobras 

se tornaria privada tendo que, 

paralelamente, negociar com o CADE a 

venda de ativos no refino, na 

distribuição de gás e em outros 

segmentos para deixar de ser 

“dominante”. 

 

Desde 2015, a Petrobras conduz um 

processo de venda de ativos que incluiu 

desinvestimentos de campos de 

exploração e produção terrestres e em 

águas rasas, ativos de gás e 

infraestrutura e de geração de energia 

elétrica, além das refinarias. 

 

Esse modelo permitiu a entrada de 

novos agentes em diversos mercados no 

país e ampliou a competição, sobretudo 

na exploração e produção de petróleo e 

gás. Um eventual fatiamento da empresa 

precisará garantir que ativos de uma 

mesma categoria sejam vendidos de 

forma separada, de forma a garantir a 

competição entre diferentes empresas 

em um mesmo mercado. 

 

Por que a atração de novos agentes 

para o setor de refino está 

demorando? 

 

Das oito refinarias colocadas à venda 

pela Petrobras, apenas a Rlam foi 

vendida. A Petrobras assinou contratos 

para a venda de outras duas unidades, a 

SIX, no Paraná, e a Reman, no 

Amazonas, mas as transações ainda não 

foram concluídas. Segue em negociação 

a Regap, em Minas Gerais. 

 

Fracassaram as tentativas de vender a 

Rnest, em Pernambuco, e a Refap, no 

Rio Grande do Sul, além da Repar, no 

Paraná. A empresa pretende relançar os 

processos de venda para essas unidades 

no futuro. “Estamos num momento de 

bastante volatilidade no mercado como 

um todo, esse é um desafio adicional”, 

disse o diretor financeiro da Petrobras, 

Rodrigo Araujo, em teleconferência com 

analistas, na semana passada. 
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As incertezas e ruídos no mercado com 

as críticas à companhia prejudicam o 

processo de venda dos ativos de refino 

em andamento. “Isso dificulta o 

processo de venda porque cria incertezas 

e faz com que potenciais investidores 

interessados na compra das refinarias 

prefiram aguardar até o cenário se 

estabilizar. Quanto mais incerteza, mais 

dificuldade para avançar na venda das 

refinarias”, diz D’Elia. 

 

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

2022/05/13/o-preco-da-gasolina-e-do-

diesel-vao-cair-se-a-petrobras-for-

privatizada-entenda.ghtml   

 

Retorne ao índice 
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Brasil 

Projeções para o ano 
melhoram, mas juros tendem 
a tirar fôlego de 2023 
 
Pesquisa do Valor realizada nesta 
semana aponta que mediana para o PIB 
de 2022 ficou em 0,8%, enquanto a de 
2023 ficou 0,9% 
 
Por Marcelo Osakabe — De São Paulo 
13/05/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Carvalho, da Truxt: "Reabertura da 

economia aqueceu mercado e isto está 

gerando uma massa salarial maior que o 

esperado” — Foto: Divulgação 

 

A melhora das perspectivas de 

crescimento para 2022 tem ocorrido 

conjuntamente com um movimento na 

direção contrária para o cenário de 

atividade em 2023. Para economistas, se 

as surpresas positivas com os 

indicadores do primeiro trimestre 

mostram uma economia mais aquecida 

que o esperado este ano, elas também 

empurram o Banco Central na direção 

de uma política mais restritiva, 

prejudicando o cenário à frente. 

 

Na pesquisa do Valor realizada nesta 

semana, a mediana para o PIB de 2022 

ficou em 0,8%, enquanto a de 2023 ficou 

0,9%. Um mês atrás, o ponto médio para 

este e o próximo ano era de, 

respectivamente, 0,5% e 1,2%. 

 

Para Arthur Carvalho, economista-chefe 

da Truxt, as revisões para cima do PIB 

deste ano refletem melhora não 

esperada do mercado de trabalho 

brasileiro. "A reabertura da economia 

após o surto da variante ômicron do 

coronavírus aqueceu o mercado e isto 

está gerando uma massa salarial maior 

que o esperado, mesmo que o 

rendimento médio do trabalhador esteja 

caindo", diz. 

 

A Truxt elevou de 0,5% para 1,0% sua 

estimativa para o PIB este ano, mas 

cortou de 1,0% para 0,8% a projeção 

para o ano que vem. Em boa parte, diz 

Carvalho, isso ocorre em função do 

patamar mais elevado da Selic que o BC 

terá que manter para fazer a inflação 

convergir à meta em 2024. O 

economista espera que a taxa de juros 

encerre o ano que vem em 11%. 

 

Marco Caruso, economista-chefe do 

Banco Original, acrescenta que, além 

das surpresas com os indicadores do 

primeiro trimestre, existe ainda a 

expectativa sobre qual será o impacto da 

liberação do saque do FGTS sobre a 

economia, que pode fazer sua projeção 

de 1,00% para este ano subir ainda mais. 

"Em uma conta simples, se 100% do 

FGTS resgatado for consumido, nosso 

número poderia subir entre 0,2 e 0,3 

ponto porcentual", diz. 

 

A estimativa do Original só não é mais 

alta, diz Caruso, porque é esperado que 

o forte salto recente da Selic comece a 

fazer efeito a partir do segundo 

semestre, em uma intensidade crescente 

que atinge seu pico entre o quarto 

trimestre deste ano e o primeiro do ano 

que vem. Além disso, a inflação alta deve 
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continuar a pesar sobre o poder de 

compra das famílias, ao passo que os 

benefícios da reabertura já terão se 

esgotado. "Por isso entendo que, na 

margem, quem está mudando o PIB está 

fazendo esse rebalanceamento", afirma. 

O banco agora espera um PIB de 0,5% 

ano que vem - em abril, era 1,0%. 

 

Outra casa que seguiu esse movimento 

foi a Reach. Até o mês passado, a gestora 

enxergava um PIB de 0,5% este ano e 

1,5% ano que vem, número que agora 

passou para 1,0% e 0,6%. "Existe um 

fator determinante para essa mudança, 

que é a guerra entre a Rússia e a 

Ucrânia", diz o economista-chefe da 

Reach, Igor Baremboim. "O conflito fez 

os preços das commodities ficarem 

muito altos e, nas nossas contas, cada 

10% de alta desses preços se traduz em 

um acréscimo de 0,4 ponto porcentual 

sobre o PIB. É por isso que, num 

momento em que muitos países têm 

revisado para baixo suas projeções de 

crescimento este ano, o Brasil tem feito 

o oposto." 

 

Por outro lado, Baremboim ficou menos 

otimista com 2023 porque entende que 

os ventos favoráveis trazidos pelas 

commodities devem cessar à medida em 

que os preços voltem à média histórica, 

um efeito que se acrescenta à política 

monetária em campo restritivo por mais 

tempo. 

 

As projeções da pesquisa Valor foram 

coletadas um dia antes da divulgação 

dos dados dos serviços, que vieram 

acima do esperado e levaram algumas 

casas, inclusive, a rever para cima a 

projeção de PIB neste ano. 

 

"Revisamos nossa projeção para o 

crescimento em 2022 de 0,2% para 1,4% 

após a forte surpresa no crescimento do 

volume de serviços. De forma geral, o 

dado confirma a dinâmica muito melhor 

que o esperado da atividade, o que já era 

sinalizado por outros indicadores", diz o 

relatório do banco, acrescentando que a 

melhora foi concentrada em setores 

fortemente afetados pela pandemia. 

"Para 2023, cortamos nossa projeção de 

expansão do PIB de 2,1% para 0,9% 

devido à nossa recente revisão sobre a 

perspectiva para a política monetária em 

2023 e também a uma piora da 

expectativa para o crescimento global." 

 

Nem todos os analistas acreditam em 

um 2023 mais fraco. Helcio Takeda, da 

Pezco, estima um PIB de 1,2% neste ano 

e 2,0% ano que vem. 

 

Para ele, o próximo ano será beneficiado 

por uma conjunção de fatores. "Do lado 

da oferta, temos a expectativa de 

normalização das condições de oferta 

tanto da indústria quanto de serviços. 

Do lado da demanda, acredito que a 

desinflação abrirá espaço para 

recuperação dos rendimentos reais e 

retomada sustentada do consumo. Além 

disso, parte importante investimento 

contratado nos últimos leilões de 

infraestrutura começarão a ter efeito.” 

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

2022/05/13/projecoes-para-o-ano-

melhoram-mas-juros-tendem-a-tirar-

folego-de-2023.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Preços de importados nos 
EUA ficam estáveis em abril 
 
Alguns economistas projetavam alta 
para o período, da ordem de 0,6% 
 
Por Olívia Bulla, Valor — São Paulo 
13/05/2022 10h49  Atualizado há 37 
minutos 

 
Os preços de bens importados 

pelos Estados 

Unidos ficaram estáveis em abril, 

depois de subirem 2,9% no confronto 

mensal anterior, segundo dados 

divulgados pelo Departamento de 

Trabalho. O resultado contrariou a 

expectativa de alguns economistas, de 

aumento de 0,6%. 

 

Trata-se da primeira desaceleração dos 

preços de importados nos EUA desde 

dezembro de 2021, quando houve queda 

de 0,4%. Em relação aos preços para as 

exportações, houve alta de 0,6% em 

abril, após um aumento de 4,5% no mês 

anterior. 

 

A abertura do dado mostra que os preços 

de combustíveis importados caíram 

2,4% no quarto mês de 2022, no 

confronto mensal. O resultado foi 

influenciado pelos preços mais baixos do 

petróleo, que ofuscaram a alta de 6,8% 

nos preços do gás. 

 

 
— Foto: Pixabay 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/05/13/precos-de-importados-
nos-eua-ficam-estaveis-em-abril.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Latam continua recuperação 
operacional em abril com 
evolução em demanda e 
oferta de voos 
 
Demanda total por voos, medida por 
passageiros por quilômetros pagos 
transportado, alcançou em abril 69,4% 
do patamar do mesmo mês em 2019 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
13/05/2022 08h42  Atualizado há 3 
horas 

 
A demanda total por voos da Latam, 

medida por passageiros por quilômetros 

pagos transportado (RPK, na sigla em 

inglês), alcançou em abril 69,4% do 

patamar do mesmo mês em 2019. 

 

Já a oferta, por assento por quilômetro 

oferecido (ASK, na sigla em inglês), 

chegou a 71,2% daquele mês. Com isso, a 

taxa de ocupação da Latam em abril foi 

de 81,2%, queda de 2,1 pontos 

percentuais ante o mesmo mês de 2019. 

 

No Brasil, os números foram melhores 

do que na empresa como um todo. A 

Latam afirma que a demanda por voos 

domésticos alcançou 93,1% do 

registrado em abril de 2019, enquanto a 

oferta ficou a 97,2%. A taxa de ocupação 

foi de 78,1%. 

 

Para maio, a Latam estima que vai 

operar com oferta de voos que alcancem 

73% do que teve no mesmo mês de 2019. 

Para o Brasil, a aérea espera que a oferta 

chegue a 100% de maio de 2019 nos voos 

domésticos e 56% nos internacionais. 

 

Nas operações de carga, a Latam viu 

queda de 11,7 pontos percentuais na taxa 

de ocupação, na comparação anual, a 

59,3%, mas superando em 3,3 pontos 

percentuais no mesmo mês de 2019. A 

receita por tonelada quilômetro subiu 

10,4% em um ano e está 2,8% acima de 

abril de 2019. 

 

 
— Foto: Edilson Dantas/Agência O 

Globo 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/13/latam-continua-
recuperao-operacional-em-abril-com-
evoluo-em-demanda-e-oferta-de-
voos.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

STF: Moraes trava julgamento 
que pode derrubar decisões 
favoráveis aos contribuintes 
 
Discussão tem impacto para todos os 
processos que discutem pagamento de 
tributo 
 
Por Joice Bacelo, Valor — Rio 
12/05/2022 18h08  Atualizado há 17 
horas 

 
Foi suspenso por um pedido de vista 

do ministro Alexandre de Moraes, 

nesta quinta-feira (12), o julgamento que 

discute se decisões que favorecem 

os contribuintes perdem o efeito, de 

forma imediata e automática, 

quando há mudança de 

jurisprudência. Essa é uma das 

discussões mais importantes da área 

tributária em andamento no Supremo 

Tribunal Federal (STF). 

 

A decisão, quando proferida, terá 

impacto sobre todos os processos que 

discutem pagamento de 

tributos. Cinco dos onze ministros 

da Corte haviam proferido votos antes 

da suspensão. 

 

Todos os que se posicionaram entendem 

pela quebra automática da decisão. Ou 

seja, o contribuinte que discutiu a 

cobrança de determinado tributo na 

Justiça e teve a ação encerrada (sem 

mais possibilidade de recurso) a seu 

favor - autorizando a deixar de pagar - 

perderá esse direito se, tempos depois, o 

Supremo Tribunal Federal julgar o tema 

e decidir que a cobrança é devida. 

 
Pedido de vista do ministro Alexandre 

de Moraes interrompe julgamento sobre 

"processos da coisa julgada". — Foto: 

Foto: Nelson Jr./SCO/STF 

 

Há divergência entre os ministros, no 

entanto, em relação ao momento em que 

isso aconteceria. Só um deles, o 

ministro Gilmar Mendes, entende que 

a quebra da decisão tem de ser imediata. 

 

Esse tema estava em julgamento no 

Plenário Virtual e tinha conclusão 

prevista para esta sexta-feira (13). Estão 

em discussão duas ações. Vem sendo 

chamadas de "processos da coisa 

julgada" (RE 949297 e RE 955227). 

 

Votos 
 
Uma dessas ações tem como relator o 

ministro Luís Roberto Barroso e a 

outra o ministro Edson Fachin. Eles 

votaram de forma semelhante. 

 

Consideram que a decisão do STF, 

validando a cobrança, se assemelha, 

nesses casos, à criação de um novo 

tributo e, a depender do tributo que 

estiver em análise, tem de ser respeitada 

a noventena e a anterioridade anual. Se 

a Corte decidiu neste ano de 2022, por 

exemplo, o contribuinte com decisão 

favorável só recomeçaria a pagar o 

tributo em 2023. 

 

Esse entendimento valeria somente para 

os julgamentos em repercussão geral ou 

por meio de ação direta de 
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inconstitucionalidade, que vinculam 

todo o Judiciário do país. 

 

A ministra Rosa Weber e o 

ministro Dias Toffoli concordam com 

os relatores. Já Gilmar Mendes proferiu 

voto divergente. Ele entende que a 

quebra da decisão que favorece o 

contribuinte tem que ser automática e 

imediata. 

 

Advogados de contribuintes estão 

entendendo que o ministro permite ao 

Fisco, inclusive, cobrar valores que 

deixaram de ser recolhidos pelos 

contribuintes enquanto estiveram 

amparados pela decisão. Essa situação, 

afirmam, se prevalecer vai causar 

instabilidade jurídica. 

 

Impacto 
 
Os casos que estão em discussão 

envolvem 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. 

 

Advogados de contribuintes, porém, 

defendem que nesses casos seria 

necessária uma ação rescisória. O Fisco 

teria que entrar na Justiça com pedido 

para desconstituir a decisão transitada 

em julgado e só depois, se atendido, 

poderia iniciar a cobrança. 

 

A decisão dos ministros, por se dar em 

sede de repercussão geral, não ficará 

restrita à CSLL. Será aplicada a todos os 

processos que discutem tributos pagos 

de forma continuada. Não há nova data 

prevista, no entanto, para o tema voltar 

à pauta. 

 

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

cia/2022/05/12/stf-moraes-trava-

julgamento-que-pode-derrubar-

decises-favorveis-aos-

contribuintes.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/12/stf-moraes-trava-julgamento-que-pode-derrubar-decises-favorveis-aos-contribuintes.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/12/stf-moraes-trava-julgamento-que-pode-derrubar-decises-favorveis-aos-contribuintes.ghtml
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https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/12/stf-moraes-trava-julgamento-que-pode-derrubar-decises-favorveis-aos-contribuintes.ghtml
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BNDES tem lucro de R$ 12,9 bi 
no 1º trimestre, alta de 32% 
sobre igual período de 2021 
 
Banco ampliou desembolsos no período 
em 31%, para R$ 14,8 bilhões 
 
O Globo 
12/05/2022 - 19:38 / Atualizado em 
12/05/2022 - 19:45 
 

BNDES registra R$ 12,9 bilhões em 

lucro líquido no primeiro trimestre de 

2022, 32% mais que em igual período do 

ano anterior Foto: Lucas 

Tavares/Agência O Globo 

 

RIO - O BNDES registrou lucro líquido 

de R$ 12,9 bilhões no primeiro trimestre 

deste ano, aumento de 32% na 

comparação com janeiro a março de 

2021. 

 

Esse resultado foi impulsionado pela 

reclassificação de JBS, com R$ 5,8 

bilhões em ganho; por receita com 

dividendos gerados pela Petrobras, no 

valor de R$ 3 bilhões, pelo resultado 

líquido de vendas de ações, com R$ 1,3 

bilhão, além de saldo positivo de 

equivalência patrimonial, com R$ 800 

milhões, informou a instituição nesta 

quinta-feira.  

 

Nos primeiros três meses do ano, o 

banco de fomento somou R$ 14,8 

bilhões em desembolsos, 31% mais que 

em igual período do último ano. Deste 

total, 38,1% ou R$ 5,6 bilhões vão para 

operações com micro, pequenas e 

médias empresas. 

 

A carteira de participações societárias do 

BNDES, que vem sendo reduzida, 

alcançou R$ 79,2 bilhões, com alta de 

19% sobre o fim de 2021. Esse 

crescimento reflete a reclassificação do 

investimento em JBS, além da 

valorização da carteira de empresas não 

coligadas.  

 

Em estruturação de projetos, o banco 

realizou leilões de privatização 

da autoridade portuária Codesa; de 

concessão do Parque Nacional do 

Iguaçu, entre outros.  

 

O produto de intermediação financeira 

registrado no período foi de R$ 4,9 

milhões, 12% acima do primeiro 

trimestre de 2021. 

 

Já o ativo do Sistema BNDES atingiu R$ 

749,7 bilhões, aumento de 1,7% frente ao 

quatro trimestre do ano passado. A 

carteira de crédito expandida alcançou 

R$ 442,9 bilhões, com redução de 1,6% 

ante os três meses anteriores.  

 
https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/bndes-tem-lucro-de-129-bi-no-
1-trimestre-alta-de-32-sobre-igual-
periodo-de-2021-1-25508216  
 

Retorne ao índice 
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Aposta do governo para 
baixar preços dos 
combustíveis, parecer do 
Cade pode levar anos 
 
A tese da equipe econômica ainda 
depende que o órgão regulador chegue 
à conclusão de que a Petrobras exerceu 
abuso de poder econômico 
 
Gabriel Shinohara e Geralda Doca 
13/05/2022 - 04:30 / Atualizado em 
13/05/2022 - 09:37 
 

Aposta do governo para baixar preços 

dos combustíveis, parecer do Cade pode 

levar anos Foto: Marcelo Theobald / 

Agência O Globo 

 

BRASÍLIA - Uma das principais apostas 

da área econômica do governo para 

diminuir o preço dos combustíveis pode 

demorar muito mais que o imaginado, 

sem efeitos até a eleição, grande 

preocupação do entorno do presidente 

Jair Bolsonaro. 

 

A "solução" via  Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade), que atualmente está com duas 

investigações em aberto, uma sobre a 

conduta da Petrobras no mercado de 

refino e a outra de possíveis “condutas 

anticompetitivas” da empresa, depende 

de um processo que pode durar anos. 

 

A aposta da equipe econômica ainda 

depende que o Cade chegue à conclusão 

de que a Petrobras exerceu abuso de 

poder econômico. Assim, a tese do 

governo é de que forçaria a empresa a 

mudar sua política de paridade de 

preços ao mercado internacional para 

considerar os custos de exportação de 

combustíveis, e não importação. 

 

Segundo técnicos do governo a par das 

discussões,  isso poderia fazer o 

combustível cair até 15%. Mas ambos os 

inquéritos ainda estão em fase inicial e 

tem um prazo de 180 dias para seu 

encerramento, contando do dia12 de 

janeiro. Esse período inicial pode ser 

prorrogado inúmeras vezes por 60 dias. 

 

O sócio da área de Direito da 

Concorrência da TozziniFreire, 

Guilherme Ribas, explica que o processo 

ainda está muito no início e 

investigações sobre possível abuso de 

poder econômico são muito complexas e 

costumam levar anos. 

 

— Esse tipo de investigação pelo Cade 

demora uma média de seis anos. Em 

casos de conduta unilateral, abuso de 

poder econômico. O Cade pode em 

algum momento colocar uma medida 

preventiva, alguma determinação 

unilateral para as empresas a deixarem 

de adotar uma conduta ou não, mas 

nesse caso específico acho muito difícil, 

seria muito surpreendente — disse. 

 

Segundo o advogado, nesses dois 

processos o Cade está avaliando a 

estrutura de preços, mas não faz parte 

das atribuições do Conselho dizer se o 

preço está adequado ou não. 

 

— Não cabe ao Cade regular preço, não é 

da competência, não tá na lei. O preço é 

o mercado que dá, o que vai olhar é se 

está tendo alguma distorção, 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/parecer-do-cade-sobre-petrobras-pode-ajudar-governo-cortar-ate-15-no-preco-de-diesel-gasolina-25507232
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/parecer-do-cade-sobre-petrobras-pode-ajudar-governo-cortar-ate-15-no-preco-de-diesel-gasolina-25507232
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artificialidade no mercado, abuso de 

poder econômico, que possa estar algum 

impacto na concorrência e em última 

instância no consumidor — explicou. 

 

Clarissa Yokomizo, sócia da área de 

Antitruste e Concorrencial do Souto 

Correa, também ressalta que processos 

como os que estão no Cade costumam 

ser demorados, levando de  5 a 7 anos. 

 

— O processo envolve envio de ofício 

para concorrente, cliente, para quem for, 

e sempre tem um prazo relativamente 

longo para a resposta, para que a pessoa 

possa preparar um documento bem 

fundamentado, e isso vai levando tempo, 

além da própria investigação que leva 

tempo. É uma investigação muito séria e 

em geral muito bem feita, é algo que 

certamente não é do dia para noite — 

disse a advogada. 

 

Lucas Griebeler da Motta, sócio da 

mesma área no Souto Correa, ressalta 

que há casos de cartel da Lava-Jato de 

2014 em que as pessoas chegaram a 

confessar, que até hoje não têm 

definição. O especialista também diz que 

há outra saída mais rápida se a Petrobras 

fizer um acordo e decidir mudar a 

política de preços, por exemplo. 

 

— Semana que vem a Petrobras pode 

decidir fazer um acordo com Cade e 

resolver mudar a política de preços e 

pode ser que o caso leve 10 anos no Cade 

e mais uma judicialização que no final o 

STF anula tudo — contou. 

 

Yokomizo ainda entende que o Cade não 

teria competência legal para impactar na 

política de preços da estatal. 

 

— O Cade tem diversas competências 

determinadas por lei. Ele tem obrigação 

de defender a concorrência por diversos 

meios, mas a gente entende que esse tipo 

de intervenção não é um deles — disse. 

 

Segunda etapa 
 
Após esse período do inquérito que pode 

levar anos, a Superintendência-Geral 

decidirá se arquiva ou se inicia um 

processo administrativo. No caso da 

segunda opção, a Petrobras terá direito a 

ampla defesa e a SG continuará sua 

análise e investigação, inclusive com 

depoimentos e oitivas. 

 

Ao final, a SG produzirá um relatório 

opinando pelo arquivamento ou pelo 

entendimento de que houve infração à 

ordem econômica. 

 

Esse relatório é enviado ao presidente do 

Cade, que distribui o processo por 

sorteio a algum conselheiro-relator e 

solicita manifestação do Ministério 

Público Federal e da Procuradoria 

Federal Especializada junto ao Cade. 

Esse processo pode durar mais de dois 

meses. 

 

Com essa fase concluída, o conselheiro-

relator deve entregar os documentos 

para julgamento do plenário do Cade, 

que pode decidir por sanções, como 

multas. 

 

Os inquéritos 
 
O primeiro dos inquéritos utiliza como 

base um relatório do Tribunal de Contas 

da União (TCU) que auditou a atuação 

da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 

do Cade, do Ministério de Minas e 

Energia (MME) e da Petrobras para o 

desenvolvimento do mercado de refino. 

 

Parte da análise do tribunal foi feita em 

cima do Termo de Compromisso de 

Cessação (TCC) assinado pela Petrobras 
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e o Cade  em 2019, na qual a empresa se 

comprometeu a vender oito refinarias, 

processo que ainda está em andamento. 

 

A investigação do Cade tem como 

objetivo verificar se algumas empresas 

do setor enfrentam dificuldades de 

acessar a infraestrutura da Transpetro, 

como dutos, para transporte dos 

combustíveis. 

 

Na avaliação do TCU em 2020, há 

situações de risco nesse processo de 

transição do mercado, com a venda de 

refinarias da Petrobras, como para os 

próprios preços de combustíveis e 

adaptação das empresas à nova 

realidade. 

 

No entanto, o relator do processo, 

ministro Walton Alencar Rodrigues, 

entendeu que os gestores já estão cientes 

dos riscos e o envio da cópia do relatório 

para o presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), seria suficiente no 

momento, sem recomendações de 

medidas mais duras. 

 

No processo, o escritório Levy & 

Salomão Advogados representou a 

Petrobras. A empresa argumentou que 

as preocupações avaliadas no relatório 

do TCU já foram endereçadas no TCC 

acordado com o Cade em 2019, que 

levou a alteração no formato de alguns 

desinvestimentos. 

 

“O Relatório de Auditoria do TCU não 

contém qualquer elemento novo em 

relação às preocupações com eventuais 

práticas anti competitivas, as quais 

foram devidamente ajustadas entre 

CADE e Petrobras por meio do TCC do 

Refino; aspecto que suscita apreensão de 

que a presente investigação constitua 

renovação das questões já investigadas e 

tratadas pela autoridade de defesa da 

concorrência naquele contexto”, disse 

no processo. 

 

O segundo processo também foi iniciado 

em janeiro de 2022, mas para tratar de 

possíveis condutas anticompetitivas no 

mercado pela Petrobras. 

 

Entre os documentos utilizados como 

base do início do processo, há um estudo 

do MME sobre diretrizes para promoção 

de livre concorrência no mercado, assim 

como outro estudo da ANP sobre a 

concorrência na indústria do gás natural 

e uma notícia sobre o aumento do preço 

da gasolina feito pela Petrobras em 

janeiro. 

 

A defesa da Petrobras argumenta 

novamente que o processo investigaria 

as mesmas questões cobertas por um 

TCC de 2019, quando a empresa 

assumiu compromissos 

comportamentais no mercado de gás 

natural e de vendas de ativos. Além 

disso, justificou que não cabe ao Cade 

regular os preços de mercado, mas sim a 

concorrência. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/aposta-do-governo-
para-baixar-precos-dos-combustiveis-
parecer-do-cade-pode-levar-anos-1-
25508444 

Retorne ao índice 
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Inflação de serviços deve ter 
maior alta desde 2015 e 
impõe desafio para BC 
cumprir meta em 2023 
 
Alta de preços do setor foi 
impulsionada pela reabertura da 
atividade em um ambiente de custos 
mais altos e retomada do emprego 
 
Thaís Barcellos, O Estado de S.Paulo 
13 de maio de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA - A aceleração dos preços 

de serviços tem chamado atenção nos 

últimos meses e o grupo pode fechar o 

ano no maior nível desde 2015 (8,1%), 

impulsionado pela reabertura da 

atividade em um ambiente de custos 

mais altos e retomada do emprego. Em 

um momento em que há maior otimismo 

com o crescimento econômico este ano, 

o degrau mais alto dos preços de 

serviços, que costuma ser mais 

persistente, pode ser um desafio a mais 

à convergência da inflação à meta de 

2023 (3,25%) - algo que o mercado se 

mostra cada vez mais descrente. 

 

Os preços de serviços representam hoje 

pouco mais de um terço da cesta de 

consumo do brasileiro medida 

pelo IPCA, o índice de inflação oficial. 

No indicador de abril em 12 meses, esse 

grupo mostrou nova aceleração, de 

6,30% até março para 6,94% no período 

finalizado em abril, contra 12,13% do 

IPCA total, segundo cálculos do 

economista-chefe da Greenbay 

Investimentos, Flávio Serrano. 

 

Aceleração dos preços de serviços tem 

chamado atenção; grupo pode fechar o 

ano no maior nível desde 2015 

(8,1%).  Foto: Felipe Rau/Estadão 

 

De 2002 a 2016, os preços de serviços 

mostraram taxas de aumento acima de 

5%, com média de cerca de 7% no 

período. De 2017, após dois anos 

de recessão, em diante, a média caiu 

pela metade, mantendo-se em patamar 

comportado com o crescimento 

econômico perto de 1% até 2019 e depois 

tombando com a pandemia de covid-

19, que afetou fortemente o setor. Com o 

início da reabertura econômica, os 

preços voltaram a subir no fim do ano 

passado. 

 

Em artigo publicado no Blog do Ibre, o 

consultor legislativo do Senado, Ailton 

Braga, projeta que os preços de serviços 

devem chegar a 7,5% em junho. Ele 

considera esse patamar "incompatível 

com a meta de inflação para os próximos 

anos", especialmente em 2023, já que 

exigiria variação próxima a zero de itens 

comercializáveis, impactados 

pelo câmbio, e de preços monitorados. 

 

Ele lembra que, entre 2011 e 2014, 

quando os preços de serviços se 

situavam em torno de 8,5%, o IPCA 

cheio sempre ficou acima da meta de 

4,5%, mesmo com ajuda do dólar e o 

controle de preços monitorados, 

como gasolina e energia. 

 

"Vai ser difícil reduzir a inflação de 11% 

para 3%. Possivelmente, vai ser 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/setor-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/emprego-e-desemprego-trabalho
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/recessao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus-impacto-economico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus-impacto-economico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/senado-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cambio
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dolar
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gasolina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-eletrica
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necessária uma queda forte do nível de 

atividade, para conseguir trazer a 

inflação para a meta, como aconteceu 

quando a inflação chegou a 10% em 

2015. Foi preciso uma recessão, e 

mesmo assim foram dois anos para 

baixar", disse Braga 

ao Estadão/Broadcast. 

 

Como o Banco Central considerou na 

ata do Comitê de Política Monetária 

(Copom), Braga também avalia que a 

maior parte dos efeitos do nível 

restritivo do juro básico ainda não 

chegou à atividade econômica e, 

portanto, com mais defasagem, aos 

preços de serviços. 

 

Como esse setor é altamente intensivo 

em mão de obra, aumentos de salário na 

economia tendem a ser um custo 

relevante e a influenciar reajustes de 

preços finais. A política 

monetária mais apertada esfria a 

economia e atua para reverter essa 

dinâmica. Mas o processo leva tempo e 

alguns economistas destacam que a 

atividade e o mercado de trabalho têm 

surpreendido positivamente. 

 

"O que estamos vendo são surpresas 

positivas de atividade econômica e na 

taxa de desemprego. Os salários estão 

recompondo a inflação defasada. Nesse 

contexto, a inflação de serviços vai 

piorar. Mas o BC está subindo juros. 

Em algum momento, a economia vai 

desacelerar e os preços de serviços 

também, mas no ano que vem devem 

continuar elevados", diz o economista-

chefe da Novus Capital, Tomás Goulart. 

 

O economista projeta alta do IPCA de 

8,4% este ano e de 4,2% em 2023, com 

7,0% e 5,5% para serviços. Para ele, o BC 

tem que "rezar" por uma reversão da 

inflação global, especialmente dos 

preços de commodities (produtos 

básicos, como alimentos e minério 

de ferro), para conseguir alcançar um 

IPCA mais próximo da meta no ano que 

vem. "Muito dificilmente teremos 

desinflação maior que isso. Esse 

patamar de 4 pontos porcentuais já é 

uma baita desinflação", diz ele. 

 

O processo de desinflação mais forte 

do Plano Real foi de 1995 para 1996 

(12,85pp), ainda sobre os efeitos da 

política. Depois, o maior foi de 2015 para 

2016, de 4,38pp. "Para ir para 3,25% 

tem que contar com muita ajuda global", 

completa ele, que espera que o BC leve 

a Selic a 13,25% e que a economia 

cresça 1,5% este ano. 

 

Analisando o efeito da massa de 

rendimentos real, medida pela Pnad, 

sobre os preços de serviços, o 

economista Fábio Romão, da LCA 

Consultores, estima o pico para essa 

categoria em 7,8%, em junho. Depois, 

avalia que tende a desacelerar com o 

impacto do aperto monetário já 

realizado, terminando 2022 em 6,4% - 

maior valor desde 2016 (6,5%) - e 2023 

em 5,1%. Para o IPCA, as projeções são 

de 8,0% e 3,8%. "Acredito que a 

categoria de serviços, mesmo não sendo 

o carro-chefe, poderá ajudar na 

desaceleração do IPCA em 2023." 

 

A Tendências Consultoria Integrada 

espera desaceleração ainda maior dos 

preços de serviços entre o fim de 2022 e 

2023, de 7,0% para 3,7%, também 

observando um "esfriamento" do 

mercado de trabalho no segundo 

semestre deste ano. "Devemos 'colher' 

menos preços de serviços em 2023", 

explica a economista e sócia Alessandra 

Ribeiros, que estima estabilidade para 

o Produto Interno Bruto (PIB) de 

2022 e alta de 1,3% no ano que vem, 

além de Selic a 13,25% no fim deste ano.  

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/juros
https://tudo-sobre.estadao.com.br/commodities
https://tudo-sobre.estadao.com.br/alimento
https://tudo-sobre.estadao.com.br/minerio-de-ferro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/minerio-de-ferro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/plano-real
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pnad-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
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ias/geral,inflacao-setor-servicos-

desafio-bc-cumprir-meta-

2023,70004065289  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Governo e Aneel são 
pressionados por reajuste 
menor em MG e em SP por 
eleição 
 
Bancadas do Congresso pressionam 
antes que agência divulgue índices de 
aumento para os dois maiores colégios 
eleitorais do País 

 

Adriana Fernandes e Marlla 

Sabino, O Estado de S.Paulo 

13 de maio de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA - A proximidade do 

cronograma de reajustes de energia 

elétrica das distribuidoras que 

atendem os dois maiores colégios 

eleitorais do País – Cemig (Minas 

Gerais) e Enel Distribuição (antiga 

Eletropaulo), de São Paulo – já 

pressiona o novo ministro de Minas e 

Energia, Adolfo Sachsida, a buscar 

alternativas para travar a alta na conta 

de luz. 

 

Governo e aliados trabalham para 

encontrar uma solução para diminuir o 

impacto dos reajustes a tempo da 

decisão da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel). A análise 

do reajuste da Cemig está prevista para 

o próximo dia 24 de maio, com entrada 

em vigor no dia 28. Já a decisão sobre as 

tarifas da Enel de São Paulo deve ser 

tomada em 28 de junho, para entrar em 

vigor no dia 4 de julho – pouco mais de 

um mês antes do início oficial da 

campanha eleitoral, em 16 de agosto. 

 

Por trás desse movimento, está a 

articulação dos parlamentares para 

votar um projeto de decreto legislativo 

que suspende os reajustes de energia 

no Ceará, Bahia e Rio Grande do 

Norte, e que pode ter efeito geral em 

outros Estados. O projeto tramita em 

regime de urgência, o que significa que 

pode entrar na pauta de votação 

da Câmara. A estratégia política dos 

parlamentares, que conta com apoio do 

presidente da Casa, Arthur 

Lira (Progressistas-AL), foi aumentar a 

pressão contra a Aneel para forçar a 

abertura de negociações e impedir novos 

reajustes elevados, como os que já 

ocorreram (mais informações ao lado). 

 

Governo e aliados trabalham 

para diminuir o impacto dos reajustes 

da energia elétrica antes da decisão da 

Aneel sobre novos aumentos  Foto: 

Marcos Santos/USP Imagens 

 

Nos últimos dois anos, os clientes 

residenciais atendidos pela Cemig não 

tiveram aumentos na conta de luz. A 

articulação para isso foi costurada com a 

diretoria da Aneel por parlamentares, 

incluindo o presidente 

do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-

MG), cuja base eleitoral se concentra no 

Estado. Assim como em 2020, Pacheco 

pediu à Aneel no ano passado que 

considerasse créditos tributários de 

PIS/Cofins pagos a mais pelos 

consumidores para mitigar os efeitos 

dos reajustes. 

 

A medida vem sendo aplicada em 

processos tarifários de distribuidoras de 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-eletrica
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diversos Estados. De acordo com o 

superintendente de Gestão Tarifária da 

Aneel, Davi Antunes Lima, cerca de R$ 

12 bilhões já foram utilizados para 

reduzir os efeitos dos reajustes, mas 

ainda há cerca de R$ 48 bilhões que 

podem ser usados no futuro. 

 

Os reajustes das distribuidoras são feitos 

anualmente pela Aneel, mas em datas 

diferentes devido aos “aniversários” dos 

contratos. Segundo a agência, as tarifas 

para os consumidores residenciais 

subiram, em média, 17,92% neste ano, 

mas nem todas as empresas passaram 

pelo processo. O mais alto foi para os 

atendidos pela Enel Ceará (24,23%). São 

Paulo tem várias distribuidoras, mas a 

Enel é a que atende a maior número de 

consumidores, inclusive na capital e nas 

cidades da região metropolitana. 

 

O que está em estudo 
 
Os ministérios de Minas e Energia e da 

Economia estão estudando medidas 

para aliviar os reajustes. 

 

A principal delas é a Eletrobrás 

antecipar um volume maior de recursos 

que seriam pagos ao longo de 25 anos 

para a Conta de Desenvolvimento 

Energético (CDE), fundo que financia 

uma série de políticas setoriais, no 

processo de privatização para baixar a 

tarifa. Em contrapartida, a empresa 

adiaria o pagamento de outorga à União 

previsto para ser feito à vista na 

modelagem de desestatização da 

empresa.  

 

Hoje, o custo da CDE está em R$ 32 

bilhões e ameaça subir ainda mais com 

um subsídio que é pago pelos 

consumidores para bancar a energia 

com uso de óleo diesel na região norte e 

em algumas áreas do Mato Grosso. 

 

Para o deputado Danilo Forte (União-

CE), presidente da Frente Parlamentar 

de Energias Renováveis, a proximidade 

desses reajustes em redutos eleitorais 

aumenta a pressão das bancadas dessas 

regiões. Segundo ele, audiência pública 

realizada ontem para discutir os 

reajustes mostrou que falta 

transparência nas planilhas 

apresentadas pela Aneel para justificar 

os aumentos. 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,bancadas-sp-mg-articulam-
aliviar-reajustes-energia,70004065312  
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Governo vai ao STF para 
garantir redução de ICMS no 
diesel 
 
AGU contesta drible dado por estados 
em lei aprovada pelo Congresso 

 
13.mai.2022 às 12h10 
Nicola Pamplona 
RIO DE JANEIRO 
 
O governo recorreu ao STF (Supremo 

Tribunal Federal) para tentar garantir a 

redução do ICMS sobre o óleo diesel 

prevista em lei aprovada pelo Congresso 

em março, mas alvo de manobra dos 

estados para manter a arrecadação. 

 

O preço do combustível foi 

reajustado novamente nas refinarias da 

Petrobras no início dessa semana, 

gerando novas ameaças de paralisação 

de caminhoneiros e culminando com a 

demissão do ministro de Minas e 

Energia Bento Albuquerque. 

 

Na ação, a AGU (Advocacia Geral da 

União) questiona desrespeito à lei que 

instituiu uma alíquota única de ICMS 

para todos os estados, em reais por litro, 

cobrada apenas na etapa da produção. 

 

 
Bomba de combustível em posto em São 

Paulo - Rahel Patrasso/Xinhua 

A lei previa um período de transição, até 

o fim do ano, em que os estados 

deveriam fixar uma alíquota equivalente 

à média dos últimos 60 meses, o que 

representaria queda na carga tributária 

atual sobre os combustíveis. 

 

Mas, em reunião no fim de março, o 

Confaz (Conselho Nacional de Política 

Fazendária) decidiu estabelecer uma 

alíquota única de R$ 1,006 por litro, mas 

permitindo que cada estado dê um 

desconto para chegar à sua alíquota 

atual. 

 

Na prática, portanto, não houve 

mudança no valor cobrado pelos 

governos estaduais. 

 

A lei sempre foi questionada pelos 

estados, sob o argumento de que o 

governo estaria interferindo nas 

legislações estaduais e que a unificação 

do ICMS representaria aumento da 

carga tributária em alguns estados e 

redução em outros. 

 

O governo e o setor de combustíveis 

defendem que o modelo reduz a 

complexidade tributária e o risco de 

fraudes com a venda interestadual de 

produtos. 

 

A manobra dos estados já tinha sido alvo 

de críticas do presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Nesta 

quinta, em sua live semanal, o 

presidente Jair Bolsonaro (PL) adiantou 

que o governo iria à Justiça para tentar 

baixar o preço dos combustíveis. 

 

A simples adoção do ICMS unificado não 

reduz os preços, o que dependeria da 

alíquota adotada. Mas o governo conta 

com o período de transição, em que as 

alíquotas cairiam em relação às atuais. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nicola-pamplona.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
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"A uniformização de alíquotas é outra 

medida fundamental para tornar os 

combustíveis menos suscetíveis a 

flutuações conjunturais, para 

aperfeiçoar a transparência e a 

previsibilidade no preço desses 

insumos", diz a AGU, na ação. 

 

"Naturalmente que, ao propor um valor 

único, cabe aos entes com capacidade 

normativa avaliar uma solução capaz de 

atender a essa nova dinâmica, sem 

prejudicar desproporcionalmente 

nenhum dos Estados brasileiros, e sem 

prejudicar os consumidores, que 

padecem sobremaneira com a alta de 

preços." 

 

A AGU pede uma liminar para 

suspender as cláusulas de convênio do 

Confaz que permitem o desconto sobre a 

alíquota máxima, que os estados 

chamaram de "fator de equalização". 

 

O IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e 

Gás), que representa as distribuidoras 

de combustíveis do país, divulgou nota 

defendendo também a cobrança pelo 

respeito ao texto aprovado no 

Congresso. 

 

"Ao desfigurar a cobrança monofásica, o 

Convênio sinaliza a manutenção da atual 

complexidade tributária, que estimula o 

mercado ilegal, e do desequilíbrio 

concorrencial no segmento, que 

afugenta investimentos", afirmou. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/governo-vai-ao-stf-para-
garantir-reducao-de-icms-no-
diesel.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/governo-vai-ao-stf-para-garantir-reducao-de-icms-no-diesel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/governo-vai-ao-stf-para-garantir-reducao-de-icms-no-diesel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/governo-vai-ao-stf-para-garantir-reducao-de-icms-no-diesel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/governo-vai-ao-stf-para-garantir-reducao-de-icms-no-diesel.shtml


22 

 

 
 
Economia 

Dólar cede cerca de 1% e vai a 
R$ 5,09 com bom humor nos 
mercados globais 
 
Bolsa opera com ganhos de quase 2% e 
oscila na faixa dos 107 mil pontos 

 
13.mai.2022 às 9h36Atualizado: 
13.mai.2022 às 11h38 
SÃO PAULO 
 
Após fechar na sessão passada próximo 

da estabilidade, o dólar comercial opera 

em queda de mais de 1% frente ao real 

nesta sexta-feira, com o bom humor 

prevalecendo entre os investidores em 

escala global. 

 

Por volta das 11h25, a moeda americana 

registrava queda de 0,99%, a R$ 5,090 

para venda. Na mínima do dia, a divisa 

chegou a R$ 5,087. 

 

Já a Bolsa de Valores brasileira mantém 

a toada positiva verificada nas duas 

sessões anteriores e volta a operar em 

alta. O índice de ações Ibovespa 

registrava valorização de 1,85%, aos 

107.641 pontos. 

 

 
Cédulas de reais e dólares dos EUA 

retratadas em casa de câmbio no Rio de 

Janeiro - Ricardo Moraes - 

10.set.2015/Reuters 

BOM HUMOR PREVALECE NOS 
MERCADOS GLOBAIS NESTA 
SEXTA 
 
O índice local acompanha o bom humor 

que prevalece no último pregão da 

semana nos mercados globais, com altas 

expressivas nas Bolsas da Ásia, da 

Europa e dos Estados Unidos. 

 

Nas Bolsas asiáticas, o Hang Seng, de 

Hong Kong, fechou em alta de 2,67%, o 

Nikkei, do Japão, subiu 2,65%, e o CSI 

300, da China, teve valorização de 

0,75%. 

 

O movimento repercutiu declarações de 

autoridades chinesas que apontaram 

para um controle nos casos de contágio 

de Covid-19 no país. 

 

O vice-prefeito de Xangai, Wu Qing, 

disse em entrevista à imprensa que a 

"vitória" está se aproximando, mas que a 

luta contra o surto de Covid-19 na China 

"ainda exige o esforço conjunto de todos 

os cidadãos". 

 

Após oscilar próximo da estabilidade na 

véspera, o preço do petróleo no mercado 

internacional subia cerca de 2,5% nesta 

sexta, cotado a US$ 110,09, o que 

favorece o desempenho das ações da 

Petrobras na Bolsa –as ações da 

empresa oscilam em alta de cerca de 

1,2%. 

 

As ações da Vale também operavam com 

ganhos, de 1,75%, em uma sessão de alta 

de cerca de 1% no preço do minério de 

ferro brasileiro exportado à China, 

segundo dados da Bloomberg. 

 

Ainda no mercado local, dados 

divulgados na véspera apontando para 

um setor de serviços mais aquecido do 

que os analistas estavam prevendo 

impulsionam papéis relacionados aos 

setores de consumo e varejo. 

http://www.folha.com.br/
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O IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) informou na 

quinta-feira (12) que o setor de serviços 

teve alta de 1,7% em março, ante 

expectativa de avanço de 0,7%, segundo 

analistas consultados pela Reuters. 

 

Em um ambiente de retomada da 

atividade doméstica, os papéis da 

Magazine Luiza avançavam 6,95%, os os 

da Marisa subiam 4,20%, e os das Lojas 

Renner, 2%. 

 

AÇÕES DO TWITTER 
DESPENCAM APÓS MUSK 
ANUNCIAR SUSPENSÃO DO 
ACORDO DE COMPRA DA REDE 
SOCIAL 
 
Nas Bolsas americanas, as ações de 

tecnologia, que estiveram sob forte 

pressão nos últimos dias por conta do 

risco de um aperto monetário mais 

agressivo pelo Federal Reserve (Fed, 

banco central americano), lideram os 

ganhos nesta sexta. 

 

O Nasdaq, com maior concentração de 

negócios digitais, marcava valorização 

de 3,32% nesta manhã, enquanto o S&P 

500, de maior abrangência setorial, 

avançava 1,91%, e o Dow Jones, 1,51%. 

 

Segundo os analistas da Guide, 

declarações na véspera do presidente do 

Fed, Jerome Powell, reiterando que o 

ritmo de alta dos juros não deve ser 

acelerado para 0,75 ponto percentual, 

contribuem para a melhora no humor 

dos investidores globais. 

 

"Por outro lado, ele também disse que 

não pode prometer um "pouso suave" ao 

se referir à possibilidade de recessão nos 

Estados Unidos, fato que os investidores 

também estão de olho", dizem os 

analistas. 

 

Destoando dos pares, os papéis do 

Twitter afundavam 10,6%, após o 

empresário Elon Musk anunciar 

a suspensão do acordo para comprar a 

rede social. 

 

Segundo o bilionário, a compra depende 

da confirmação do número de usuários 

com contas de spam ou falsas na rede. 

No início deste mês, o Twitter havia 

estimado que contas falsas ou de spam 

representavam menos de 5% de seus 

usuários ativos diários —a rede divulgou 

ter 229 milhões de usuários que 

receberam publicidade no primeiro 

trimestre deste ano. 

  
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/dolar-recua-no-dia-mas-
caminha-para-40-avanco-semanal-
seguido.shtml  
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Membros do MP se licenciam 
para disputar eleições e 
continuar nos cargos 
 
12 de maio de 2022, 18h28 
Por Eduardo Reina 
 
Promotores e procuradores têm se 

licenciado de seus cargos em alguns 

estados para organizar candidaturas 

para as eleições de outubro deste 

ano. Integrantes dos Ministérios 

Públicos de São Paulo e de Mato Grosso 

do Sul, por exemplo, conseguiram 

licenças para receber salários integrais 

enquanto se dedicam à disputa eleitoral. 

 

A postulação das candidaturas por 

integrantes dos Ministérios Públicos, 

com afastamento dos cargos com licença 

remunerada, é uma questão que gera 

debates na comunidade jurídica. Nos 

casos de São Paulo e Mato Grosso do Sul, 

as respectivas procuradorias-gerais 

estaduais concederam o afastamento 

provisório, sem necessidade de pedido 

de exoneração do cargo, e com 

recebimento de salários. 

 

Mas especialistas apontam que tal 

decisão contraria a jurisprudência das 

cortes superiores e a Constituição 

Federal. Para disputar uma eleição 

pública, procuradores e promotores 

deveriam pedir exoneração do cargo, 

com exceção daqueles que ingressaram 

na carreira antes da promulgação da 

Constituição em 1988, de acordo com a 

Emenda Constitucional 45/2004. 

 

A Justiça Eleitoral tem de 15 de agosto 

até o dia 11 de setembro para decidir se 

as candidaturas de promotores públicos 

licenciados de seus cargos serão válidas 

para o pleito de outubro. 

 

A Associação Brasileira de Juristas pela 

Democracia (ABJD) ingressou com 

uma reclamação no Supremo 

Tribuna Federal pedindo a suspensão 

liminar das autorizações concedidas em 

São Paulo. 

 

Segundo a ABJD, a decisão do 

procurador-geral de autorizar a licença 

contraria a jurisprudência do STF. "Se 

pretendem disputar uma eleição, 

procuradores e promotores precisam 

pedir exoneração do cargo." 

 

Mais adiante, a ação destaca que "não se 

pode coadunar com uma insegurança 

jurídica a ponto de se colocar em dúvida 

a posição óbvia da Suprema Corte". O 

relator da Reclamação 53.373 é o 

ministro Gilmar Mendes. 

 

SP e MS 

 

No caso paulista, o procurador-geral de 

Justiça, Mário Sarrubbo, autorizou o 

afastamento de dois promotores cujo 

ingresso na instituição ocorreu depois de 

1988: Antonio Farto (PSC), pré-

candidato a deputado estadual em São 

Paulo, e Gabriela Manssur (MDB), pré-

candidata a deputada federal.  

 

Outros dois integrantes do MP também 

pré-candidatos foram admitidos ao MP 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-12/membros-mp-licenciam-disputar-eleicoes-manter-cargos#author
https://www.conjur.com.br/dl/abjd-ingressa-reclamacao-licenca.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/abjd-ingressa-reclamacao-licenca.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/abjd-ingressa-reclamacao-licenca.pdf
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antes dessa data e têm candidaturas 

avalizadas, Marco Antonio Lelis Mansur 

e Fernando Capez. 

 

A autorização dos que ingressaram após 

1988 no MP tem como base, segundo 

nota da assessoria de comunicação do 

MP-SP, a Resolução 5/2006 do 

Conselho Nacional do Ministério 

Público e a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 2.084, julgada em 

2001 pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

"O Conselho Nacional do Ministério 

Público, por meio da Resolução 5/2006, 

que evidentemente alcança os membros 

do MP-SP, chancelou a participação no 

processo eleitoral de promotores e 

procuradores que ingressaram na 

carreira até a promulgação da Emenda 

Constitucional 45/2004. Foi com base 

nesta normatização do colegiado que, 

em pleitos anteriores, já ocorreu o 

afastamento de membros da instituição 

de diversas unidades para concorrer a 

cargos eletivos. O próprio Supremo 

Tribunal Federal, na ADI 2.084, 

restringiu a possibilidade de filiação 

partidária de membros da Ministério 

Público aos casos em que estejam 

licenciados da carreira para disputar a 

eleição, admitindo-se, portanto, a 

capacidade eleitoral passiva (receber 

votos) dos integrantes da instituição", 

cita a nota. 

 

"À luz deste panorama, a Procuradoria-

Geral de Justiça não poderia tolher no 

nascedouro, administrativamente, o 

exercício deste direito fundamental e 

indeferir o pedido de afastamento 

provisório para concorrer ao pleito. 

Cabe agora à Justiça Eleitoral ratificar 

ou não o registro da candidatura. Vale 

ainda ressaltar que os afastamentos se 

deram nos exatos moldes da LC 64/90", 

diz o MP-SP. 

No Mato Grosso do Sul, o procurador-

geral de Justiça, Alexandre Magno de 

Lacerda, com base na Portaria 

1.466/2022, concedeu licença ao 

procurador estadual Sérgio Fernando 

Raimundo Harfouche, com recebimento 

de vencimentos integrais, de 1º de abril 

até o registro de sua candidatura. 

 

Ele usou como fundamento o artigo 1º 

da Resolução do CNMP, o artigo 157 da 

Lei Complementar estadual 72/1994, e 

outras leis. Em 2020, a Justiça Eleitoral 

sulmatogrossense havia impugnado a 

candidatura do mesmo promotor, por 

decisão do juiz Roberto Ferreira Filho, 

que considerou existência de vínculo 

junto ao Ministério Público de Mato 

Grosso do Sul. 

 

Em Santa Catarina, segundo o MP-SC, 

houve uma solicitação de afastamento 

de um promotor para disputar o pleito 

de outubro, mas o próprio pré-

candidato desistiu de concorrer. 

 

Calendário eleitoral 

 

Os promotores e procuradores de 

Justiça devem ter se 

desincompatibilizado dos cargos dentro 

do prazo de seis meses antes da data das 

eleições. 

 

Entre 20 de julho e 5 de agosto serão 

realizadas as convenções partidárias, 

para definição oficial das 

candidaturas. Uma vez escolhidos, 

deverá ser feito o registro das 

candidaturas. 

 

Os partidos, federações e coligações têm 

prazo até 15 de agosto para solicitar o 

registro de candidatura dos escolhidos. 

 

"Isso significa que a partir do dia 15 de 

agosto, quando houver o pedido de 

registro de candidatura dessas pessoas, 
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elas serão alvo de pedidos de 

impugnação de registro, seja movido por 

adversários ou pela Procuradoria 

Regional Eleitoral, ou não. E aí caberá ao 

TRE fazer esse julgamento", 

explica Fernando Neisser, presidente 

da Comissão de Direito Político e 

Eleitoral do Instituto dos Advogados de 

São Paulo (Iasp). 

 

"Esse julgamento deve acontecer até 20 

dias antes da eleição, inclusive para 

permitir aos respectivos partidos, se 

quiserem, substituir esses candidatos. 

Porque se esses candidatos forem 

considerados inelegíveis, os votos dados 

a eles, se eles permanecerem 

recorrendo, serão considerados nulos", 

complementa. 

 

Alertas 

 

Em reunião no dia 2 de maio, 

integrantes do Conselho Superior do 

Ministério Público de São Paulo fizeram 

alertas sobre a possível ilegalidade do 

afastamento dos promotores paulistas 

para disputar as eleições de 2022. 

 

De acordo com gravação em vídeo da 

reunião ordinária, o conselheiro Saad 

Mazloum argumentou que o 

fundamento das decisões da 

procuradoria-geral fora bastante 

"econômico" em detrimento à relevância 

do tema e das consequências que tais 

deliberações representam. 

 

Mazloum lembrou que é clara a 

proibição constitucional do exercício de 

atividade político-partidária aos 

membros do Ministério Público, 

conforme artigo 128, parágrafo 5°, inciso 

II, alínea "e", da Constituição de 1988, e 

artigo 44, inciso V, da Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público (Lei 

8.625/1993), assim como resoluções do 

CNMP, vasta doutrina e jurisprudência, 

inclusive do STF, no sentido da 

impossibilidade de filiação político-

partidária, e de exercício de cargo eletivo 

por membros do Ministério Público que 

ingressaram na carreira após o regime 

jurídico instaurado pela Constituição de 

1988. 

 

"Sou favorável, gostaria muito que 

membros do Ministério Público, 

ingressos antes ou depois da 

Constituição de 1988, pudessem sim se 

afastar e concorrer a cargos eletivos, no 

Executivo ou Legislativo. Mas nós somos 

escravos da lei. A Constituição é 

bastante clara a esse respeito, vedando 

esse afastamento aos que ingressaram 

após a Constituição de 1988. Então 

solicito a vossa excelência, com base no 

princípio da autotutela administrativa, 

que reveja essas decisões, anulando-as. 

E que se ouça previamente, obviamente 

sem caráter vinculativo, este Conselho 

Superior, composto pelo corregedor-

geral, três conselheiros eleitos pelo 

Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores e outros seis conselheiros 

eleitos por toda a classe, cuidando-se 

portanto de órgão talhado para 

manifestar-se a respeito desse 

relevantíssimo tema", argumentou 

Mazloum. 

 

Já o procurador-geral de Justiça, Mario 

Sarrubbo, defendeu sua decisão dizendo 

que "pouco importa se (sua decisão) 

agradou ou não vossa excelência, mas 

ela foi econômica notadamente em razão 
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de uma estratégia da Procuradoria-

Geral de Justiça, como já foi pontuado 

na última oportunidade em que aqui 

estive. É em função de uma estratégia 

nacional porque, por exemplo, estamos 

agora em Brasília, e sabemos das 

dificuldades que temos no Congresso 

Nacional, portanto se não tivermos o 

arrojo necessário em determinadas 

situações, nós vamos evidentemente 

ficar à mercê de outras carreiras muito 

bem representadas no Congresso 

Nacional". 

 

Outro conselheiro, Antonio Carlos da 

Ponte, foi claro ao defender a 

possibilidade de promotores de Justiça 

poderem concorrer a cargos eletivos. E 

que não há nenhuma dúvida nessa 

possibilidade se concretizar, mas para 

aqueles membros que ingressaram na 

instituição antes de 1988. 

 

"A preocupação do eminente 

conselheiro Saad é de todo pertinente, 

ainda mais diante de uma instituição 

que deve primar pela democracia, e nós 

não podemos esquecer que todas as 

questões que estão afetas à instituição 

são de interesse também do Conselho 

Superior do Ministério 

Público", ressaltou na reunião. 

 

Proibição absoluta 

 

Kenarik Boujikian, desembargadora 

aposentada do TJ-SP, especialista em 

Direitos Humanos, membra da 

Associação de Juízes para a Democracia 

(AJD) e da Associação Brasileira de 

Juristas pela Democracia (ABJD), 

considera absoluta a proibição da 

candidatura nestes termos. "Mas o PGJ 

ignora por completo a decisão da 

Suprema Corte. Considero um 

desrespeito institucional." 

 

"Não penso que seja aceitável que um 

procurador-geral de Justiça, que deve 

primar pelo cumprimento 

constitucional, simplesmente 

desconsidere a letra clara da norma e o 

papel das instituições e dos Poderes da 

República", opinou Kenarik. 

 

Ela lembra precedentes do Supremo 

para respaldar seu posicionamento. Na 

ADI 5.985, por exemplo, que pretendia 

dar aos promotores e procuradores a 

possibilidade de afastamento para 

concorrer às eleições, a Corte não 

acolheu o pedido liminar. 

 

Em 2020, na ADI 2.534, decidiu que 

"não há possibilidade de filiação 

político-partidária, de exercício de cargo 

eletivo e de função no poder executivo, 

por membros do Ministério Público que 

ingressaram na carreira após o regime 

jurídico instaurado pela Constituição 

Federal de 1988", conforme a ementa do 

julgamento. 

 

"A vedação ao exercício de atividade 

político partidária aos membros do 

Ministério Público constitui causa 

absoluta de inelegibilidade, impedindo a 

filiação a partidos políticos e a disputa 

de qualquer cargo eletivo, salvo se 

estiverem aposentados ou exonerados, 

independentemente de o ingresso ter 

sido após a EC 45/2004 ou entre essa e 

a promulgação do texto constitucional." 

 

De acordo com Fernando Neisser, 

quem analisa a elegibilidade de um 

candidato ou candidata é só a Justiça 

Eleitoral. "Realmente não cabe ao MP 

fazer esse juízo. O MP decide se vai 

manter os pagamentos e a pessoa dentro 

do quadro, ou não. A legislação é muito 

clara. As pessoas que ingressaram 

depois de 1988 não têm direito de 

permanecer no cargo e ser candidatos." 
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A Emenda Constitucional 45/2004 é 

considerada um divisor de águas nas 

decisões deste tipo de caso. Até sua 

promulgação, era possível se afastar do 

Ministério Público, sem a perda de 

cargo, e continuar recebendo os salários. 

Mas quem vai se candidatar no exercício 

do cargo de promotor a partir da 

Emenda 45/2004 tem de pedir 

exoneração, segundo o 

advogado Arthur Rollo, especialista 

em Direito Eleitoral. 

 

"Já tem entendimento firmado sobre a 

emenda constitucional 45. Então, até a 

EC 45/2004 eles podem sair candidatos, 

e quem entrou depois da EC 45/2004 

tem que pedir exoneração. Já tem 

interpretações a esse respeito. Há, por 

exemplo, o caso do ministro Alexandre 

de Moraes que pediu exoneração para 

poder ser secretário de Estado. Existe 

essa interpretação já bastante 

consolidada", afirmou. 

  

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

12/membros-mp-licenciam-disputar-

eleicoes-manter-cargos  

 

Retorne ao índice 
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AGU questiona no STF a forma 
de cobrança de ICMS nos 
combustíveis pelos estados 
 
13 de maio de 2022, 12h26 
 
A crise envolvendo a alta dos 

combustíveis teve mais um capítulo 

nesta quinta-feira (12/5). A Advocacia 

Geral da União ingressou com uma ADI 

no Supremo Tribunal Federal, com 

pedido de liminar, para suspender a 

competência dos estados sobre a 

definição do percentual de cobrança de 

ICMS sobre o óleo diesel. 

 

Ação é mais um capítulo na crise entre 

Planalto e governadores Reprodução 

 

A petição questiona o Convênios ICMS 

16/2022 do Confaz, que definiu as 

alíquotas específicas do imposto (ad 

rem) e permitiu que cada estado 

calibrasse essa taxa em linha com o que 

já vinha sendo praticado desde 

novembro. Para o governo, o Convênio 

afronta a lei complementar 192, que 

buscava reduzir o ICMS sobre o diesel. 

 

"O referido exemplo deixa evidente que 

a alíquota 'ad rem' nacional resta 

esvaziada pela incidência do 'fator de 

equalização', que torna possível que os 

Estados e o Distrito Federal adotem 

alíquotas distintas do imposto, 

perpetuando, inconstitucionalmente, o 

cenário de acentuada assimetria da 

exação. A edição da Lei Complementar 

192/2022, nesta medida, hiperboliza a 

inconstitucionalidade no exercício das 

competências normativas do CONFAZ", 

alega a AGU. 

 

Leia aqui a petição da AGU. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
13/agu-questiona-supremo-forma-
cobranca-icms-diesel  
 
Retorne ao índice 
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PIS/Cofins e vendas com 
suspensão no setor de aves e 
suínos 
 
13 de maio de 2022, 8h04 
Por Fábio Pallaretti Calcini 
 
O tema da tributação de PIS e Cofins no 

setor do agronegócio possui enorme 

complexidade e peculiaridades, desde 

vendas com suspensão, como alíquota 

zero, situações voltadas a tomada o 

crédito ordinário ou mesmo presumido, 

como também o estorno. 

 

Dentro desta perspectiva, diante de 

alterações legislativas realizadas na Lei 

nº 10.925/2004, gerando um micro 

regime tributário quanto ao PIS e Cofins 

nas operações relacionadas ao setor de 

aves e suínos, entendemos ser relevante 

algumas ponderações, notadamente, 

aquelas talvez não identificadas pelos 

contribuintes e que podem ser uma 

oportunidade de redução da carga fiscal. 

 

Como é de conhecimento, as operações 

do setor estavam em geral disciplinadas 

pelos artigos 8º e 9º da Lei nº 

10.925/2004, que cuidavam de 

reconhecer de um lado, as vendas 

realizadas com suspensão por pessoas 

jurídicas agropecuárias e cooperativas, 

ou mesmo cerealistas, e, por outro, a 

permissão para que a agroindústria no 

lucro real que adquirisse insumos de 

origem vegetal ou animal para produção 

de itens destinados à alimentação 

humana ou animal, gozasse de um 

crédito presumido. 

 

Esta legislação, no entanto, tem sofrido 

alterações, entre elas podemos citar a 

Lei nº 12.350/2011, trazendo inovação e 

um micro regime de tributação para o 

PIS e Cofins no tocante ao setor de aves 

e suínos. 

 

Aliás, a Lei nº 12.350/2011, 

expressamente, em seu artigo 57 

estabelece que, a partir do mês 

subsequente à sua publicação, "não 

mais se aplica o disposto nos arts. 8º e 

9º da Lei no 10.925, de 23 de julho de 

2004, às mercadorias ou aos produtos 

classificados nos códigos 02.03, 

0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e 

23.09.90 da NCM". 

 

Dentro da sistemática para o setor de 

aves e suínos, temos a previsão de 

vendas com suspensão de PIS e Cofins, 

conforme estabelece o artigo 54: 

 

"Art. 54. Fica suspenso o 

pagamento da Contribuição para 

o PIS/Pasep e da Cofins incidente 

sobre a receita bruta da venda, no 

mercado interno, de: 

 

I – insumos de origem vegetal, 

classificados nas posições 10.01 a 

10.08, exceto os dos códigos 

1006.20 e 1006.30, e nas posições 

12.01, 23.04 e 23.06 da 

Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM), quando efetuada 

por pessoa jurídica, inclusive 

cooperativa, vendidos: (Vide Lei 

nº 12.865, de 2013) (Vigência) 

 

a) para pessoas jurídicas que 

produzam mercadorias 

classificadas nos códigos 02.03, 

0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 

0210.1 da NCM; 

 

b) para pessoas jurídicas que 

produzam preparações dos tipos 

utilizados na alimentação de 

animais vivos classificados nas 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-13/direito-agronegocio-piscofins-setor-aves-suinos#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12865.htm#art34
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12865.htm#art34
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12865.htm#art43
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posições 01.03 e 01.05, 

classificadas no código 2309.90 da 

NCM; e 

 

c) para pessoas físicas; 

 

II – preparações dos tipos 

utilizados na alimentação de 

animais vivos classificados nas 

posições 01.03 e 01.05, 

classificadas no código 2309.90 da 

NCM; 

 

III – animais vivos classificados 

nas posições 01.03 e 01.05 da 

NCM, quando efetuada por pessoa 

jurídica, inclusive cooperativa, 

vendidos para pessoas jurídicas 

que produzam mercadorias 

classificadas nos códigos 02.03, 

0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 

0210.1 da NCM; 

 

IV – revogado; 

 

Parágrafo único. A suspensão de 

que trata este artigo: 

 

I – não alcança a receita bruta 

auferida nas vendas a varejo; 

 

II – aplicar-se-á nos termos e 

condições estabelecidos pela 

Secretaria da Receita Federal do 

Brasil." 

 

Por sua vez, a Lei foi objeto de 

regulamentação de início pela Instrução 

Normativa nº 1.157/2011, a qual foi 

revogada pela Instrução Normativa nº 

1.911/2019, enunciando que: 

 

"Art. 501. Está suspenso o 

pagamento da Contribuição para 

o PIS/Pasep e da Cofins incidentes 

sobre a receita decorrente da 

venda, no mercado interno, de (Lei 

nº 12.350, de 2010, art. 54, com 

redação dada pela Lei nº 12.865, 

de 2013): 

 

I - insumos de origem vegetal 

classificados nas posições 10.01 a 

10.08, exceto os dos códigos 

1006.20 e 1006.30, e na posição 

23.06 da Tipi, quando efetuada 

por pessoa jurídica, inclusive 

cooperativa, para: 

 

a) pessoas jurídicas que produzam 

mercadorias classificadas nos 

códigos 02.03, 0206.30.00, 

0206.4, 02.07 e 0210.1, todos da 

Tipi; 

 

b) pessoas jurídicas que produzam 

preparações dos tipos utilizados 

na alimentação de animais vivos 

classificados nas posições 01.03 e 

01.05, classificadas no código 

2309.90 da Tipi; e 

 

c) pessoas físicas; 

 

II - preparações dos tipos 

utilizados na alimentação de 

animais vivos classificados nas 

posições 01.03 e 01.05, 

classificadas no código 2309.90 da 

Tipi; e 

 

III - animais vivos classificados 

nas posições 01.03 e 01.05 da Tipi, 

quando a venda for efetuada por 

pessoa jurídica, inclusive 

cooperativa, para pessoas 

jurídicas que produzam 

mercadorias classificadas nos 

códigos 02.03, 0206.30.00, 

0206.4, 02.07 e 0210.1 da Tipi. 

 

§ 1º. A suspensão de que trata este 

artigo não alcança a receita bruta 

auferida nas vendas a varejo (Lei 

nº 12.350, de 2010, art. 54, 

parágrafo único, inciso I). 
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§ 2º. A ressalva prevista no § 1º 

não se aplica à venda a pessoas 

físicas produtoras dos produtos 

classificados nas posições 01.03 e 

01.05 da Tipi, por esta não se 

enquadrar na definição de venda a 

varejo (Lei nº 12.350, de 2010, art. 

54, parágrafo único, inciso I). 

 

§ 3º. A pessoa jurídica vendedora 

dos produtos de que tratam os 

incisos I a III do caput deverá 

estornar os créditos referentes à 

incidência não cumulativa da 

Contribuição para o PIS/Pasep e 

da Cofins decorrentes da aquisição 

de bens utilizados na elaboração 

de produtos vendidos com 

suspensão da exigência das 

contribuições na forma dos 

referidos incisos do caput, exceto 

no caso de venda dos produtos 

classificados na posição 23.06 da 

Tipi (Lei nº 12.350, de 2010, art. 

55, § 5º, inciso II, com redação 

dada pela Lei nº 12.431, de 2011, 

art. 12)". 

 

Ao se analisar o disposto na instrução 

normativa, notamos que há 

determinação para se estornar o crédito 

de PIS e Cofins no regime não 

cumulativo pela pessoa jurídica 

vendedora dos produtos com suspensão, 

tais como insumos de origem vegetal 

(milho, sorgo, etc), ração para 

alimentação animal e animais vivos, 

salvo quanto aos produtos classificados 

na posição 23.06 da Tipi. Esta, segundo 

a Instrução Normativa, seria a única 

exceção no tocante às operações de aves 

e suínos. 

 

Ocorre, porém, que referida instrução 

normativa foi além da previsão legal, 

inovando para restringir direito não 

previsto expressamente na lei, sendo, 

por conseguinte, parcialmente ilegal a 

previsão de estorno dos créditos de PIS 

e Cofins para pessoas jurídicas no 

regime não cumulativo que façam a 

comercialização de tai produtos com 

suspensão. 

 

Isto porque, de um lado, conforme 

previsão descrita no artigo 54 da Lei 

nº 12.350/2011, tal dispositivo não 

determina estorno do crédito. 

 

Todavia, de fato, ao tratar no artigo 55, 

do crédito presumido para pessoas 

jurídicas no regime não cumulativo que 

produzam mercadorias classificadas nos 

códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 

02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas à 

exportação, existe uma previsão legal de 

vedação à manutenção do crédito 

ordinário e presumido para as pessoas 

jurídicas que vendem com suspensão de 

PIS e Cofins. 

 

Trata-se do § 5º do artigo 55, que dispõe: 

 

"§ 5º. É vedado às pessoas 

jurídicas de que trata o § 1o deste 

artigo o aproveitamento: 

 

I – do crédito presumido de que 

trata o caput deste artigo; 

 

II - de crédito em relação às 

receitas de vendas efetuadas com 

suspensão às pessoas jurídicas de 

que trata o caput deste artigo, 

exceto em relação às receitas 

auferidas com vendas dos 

produtos classificados nas 

posições 23.04 e 23.06 da NCM". 

 

Ao contrário do que enuncia a instrução 

normativa, o estorno do crédito somente 

há de se dar quando a venda com 

suspensão se der para pessoas 

jurídicas "no regime não cumulativo 

que produzam mercadorias 
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classificadas nos códigos 02.03, 

0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da 

NCM, destinadas à exportação". 

 

Por conseguinte, insumos de origem 

vegetal, tal como milho, ou mesmo ração 

animal, animais vivos, no tocante ao 

setor de aves e suínos, vendidos com 

suspensão de PIS e Cofins não levam ao 

estorno do crédito, permitindo a 

manutenção deste, salvo se a venda for 

para pessoa jurídica que produza 

produtos com NCM 02.03, 0206.30.00, 

0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, 

destinados à exportação. 

 

O que se nota, assim, é uma clara 

ilegalidade no disposto no artigo 501, § 

3º, da Instrução Normativa nº 

1.911/2019, uma vez que impõe estorno 

de crédito não previsto em lei, além de 

caminhar em sentido contrário aos 

ditames da própria não cumulatividade. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
13/direito-agronegocio-piscofins-setor-
aves-suinos  
 

Retorne ao índice 
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STJ: Excessos do advogado 
não são cobertos por 
imunidade profissional 
 
Com este entendimento, Corte negou 
recurso de juiz que alegou ter sido 
ofendido por advogada. 
 
sexta-feira, 13 de maio de 2022 
 
Os excessos cometidos pelo advogado 

não são cobertos pela imunidade 

profissional, e, em tese, é possível sua 

responsabilização civil ou penal pelos 

danos que provocar no exercício da 

atividade. É este o entendimento da 3ª 

turma do STJ. 

 

Segundo o colegiado, embora o artigo 

133 da Constituição disponha que o 

advogado é inviolável por seus atos e 

manifestações no exercício da 

profissão, o ordenamento jurídico e o 

Estatuto da Advocacia limitam essa 

inviolabilidade do profissional - assim, 

deve o causídico agir com ética e 

respeito diante dos demais atores do 

processo judicial. 

 

Apesar do entendimento, o colegiado 

destacou que eventual 

responsabilização civil depende do 

reconhecimento de efetivo prejuízo à 

outra parte. 

 

No caso concreto, por não verificar 

comprovação de dano, a turma manteve 

acórdão do TJ/DF que negou 

indenização a um juiz, o qual alegou ter 

sido ofendido por advogada que, em 

uma peça de recurso, teria utilizado 

expressões deselegantes e jocosas 

contra ele. 

 
Excessos por parte de advogado não 

estão cobertos por imunidade 

profissional, e podem gerar 

responsabilização.(Imagem: Freepik) 

 

Recurso 

 

Para o TJ/DF, as manifestações da 

advogada não extrapolaram a sua 

imunidade profissional, pois, embora 

reprováveis, não exorbitaram da 

atuação como causídica. 

 

Por meio de recurso especial, o juiz 

alegou que não incidiria a 

inviolabilidade profissional no caso, já 

que as expressões grosseiras teriam 

sido proferidas para atacar a sua honra. 

 

Imunidade penal x 

Responsabilização 

 

O relator do recurso, ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, apontou que a 

imunidade penal do advogado é um 

instrumento jurídico para assegurar a 

boa defesa do representado - judicial e 

extrajudicialmente. Ele citou doutrina 

segundo a qual a natureza conflitiva da 

advocacia frequentemente coloca o 

advogado diante de situações que o 

obrigam a utilizar argumentos 

ofensivos à primeira vista ou, 

eventualmente, a adotar conduta 

insurgente. 

 

Todavia, Sanseverino argumentou que 

a imunidade penal não impede que o 

advogado seja responsabilizado por 

seus atos no âmbito civil. Segundo o 

magistrado, "a advocacia não se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.migalhas.com.br/
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compraz com a zombaria, o vilipêndio 

de direitos, notadamente ligados à 

dignidade, o desrespeito". 

 

Conforme o relator, como a CF não 

estabeleceu restrições para a imunidade 

do advogado em sua atuação 

profissional, "o ordenamento jurídico, 

aí incluído o Estatuto da Advocacia, dá 

o tom e a medida dessa prerrogativa". 

 

Sem dano 

 

O ministro destacou que, segundo o 

artigo 7º do Estatuto da Advocacia, a 

inviolabilidade se configura mediante o 

sigilo profissional e enquanto 

imunidade penal. Para ele, a imunidade 

profissional está restrita ao exercício 

frutífero da advocacia, e a 

inviolabilidade não pode ultrapassar os 

limites da profissão. 

 

No caso dos autos, contudo, 

Sanseverino apontou que, conforme 

destacado pelo TJ, o destempero e a 

deselegância imputados à advogada não 

resultaram em dano moral indenizável, 

"pois, apesar de desconfortáveis, as 

imprecações não se avolumaram em 

intensidade a ponto de, como 

reconheceram os julgadores na origem, 

ferir-se o plano da dignidade do 

magistrado". 

 

O número deste processo não é 

divulgado em razão de segredo judicial. 

 

Informações: STJ. 

  
https://www.migalhas.com.br/quentes
/365929/stj-excessos-do-advogado-
nao-sao-cobertos-por-imunidade-
profissional  
 
Retorne ao índice 
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Impenhorabilidade de bem de 
família deve ser alegada antes 
de leilão 
 
Após término da execução, 
caracterizado pela assinatura do auto de 
arrematação, é incabível a alegação, 
decidiu o STJ. 
 
sexta-feira, 13 de maio de 2022 
 
É incabível a alegação de 

impenhorabilidade de bem de família 

após a realização do leilão judicial do 

imóvel penhorado e o término da 

execução, caracterizado pela assinatura 

do auto de arrematação. Assim decidiu 

a 4ª turma do STJ ao negar provimento 

a recurso interposto por uma devedora. 

 

O colegiado considerou que, a partir 

dessa assinatura, surgem os efeitos do 

ato de expropriação em relação ao 

devedor e ao arrematante, 

independentemente do registro no 

cartório de imóveis, o qual se destina a 

consumar a transferência da 

propriedade com efeitos perante 

terceiros. 

 

No caso dos autos - uma execução de 

título extrajudicial -, a devedora 

invocou a proteção ao bem de família, 

com base na lei 8.009/90, cerca de dois 

meses depois da arrematação de parte 

de um imóvel de sua propriedade. 

 

O TJ/GO negou o pedido, sob o 

fundamento de que tal alegação deveria 

ter sido feita antes da arrematação. 

 
Impenhorabilidade de bem de família 

deve ser alegada antes de leilão, decide 

STJ.(Imagem: Freepik) 

 

Imóvel desapropriado 

 

Ao STJ, a devedora argumentou que, 

como a carta de arrematação não havia 

sido registrada na matrícula do imóvel, 

a execução não teria terminado, de 

acordo com o artigo 694 do CPC/73. Ela 

também apontou precedentes da Corte 

que teriam admitido a análise da 

impenhorabilidade do bem de família 

após a arrematação. 

 

Segundo a ministra Isabel Gallotti, 

relatora do recurso na 4ª turma, após a 

conclusão do leilão, 

independentemente do registro da 

carta de arrematação no cartório, o 

devedor já não pode desconhecer sua 

condição de desapropriado do imóvel 

que antes lhe pertencia. 

 

A magistrada explicou que, lavrado e 

assinado o auto, a arrematação é 

considerada perfeita, acabada e 

irretratável, suficiente para a 

transferência da propriedade do bem, 

nos termos do artigo 694 do CPC/73. 

 

A ministra observou que, no caso 

analisado, transcorreram cerca de cinco 

anos entre a penhora e a assinatura do 

auto de arrematação, sem que a 

devedora alegasse que o imóvel seria 

destinado à residência da família - 

apesar de ela ter recorrido da penhora. 

"No caso presente, a execução 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8009.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm
https://www.migalhas.com.br/
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encontra-se exaurida em relação ao 

bem arrematado", declarou Gallotti. 

 

A relatora também destacou que a 

decisão do TJ está alinhada com a 

jurisprudência da Corte Superior. 

 

 Processo: REsp 1.536.888 

  

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

/365935/impenhorabilidade-de-bem-

de-familia-deve-ser-alegada-antes-de-

leilao  

 

Retorne ao índice 
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Pessoa física não pode propor 
ação para reparar empresa 
em que é sócio 
 
Para TJ/GO, os sócios não tem 
legitimidade para figurar no polo ativo 
de ação em que se busca direito da 
sociedade de que participa. 
 
sexta-feira, 13 de maio de 2022 
 
Sócio não pode ajuizar ação em nome 

próprio por indenização de supostos 

danos causados à empresa. Assim 

decidiu a 5ª turma do TJ/GO, ao 

entender que a pessoa jurídica tem 

existência distinta de seus sócios. 

 

 
Sócio não pode ajuizar ação por danos 

causados a empresa(Imagem: Freepik) 

 

Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais proposta por 

pessoa física em desfavor de duas 

empresas. Consta nos autos que o 

homem pleiteou, em nome próprio, 

indenização por suposto ato ilícito 

praticado por um condomínio e 

empresa de intermediação de mão de 

obra, em prejuízo de estabelecimento 

da qual é sócio. 

 

Em 1ª instância, o juiz de Direito 

Everton Pereira Santos, da 3ª vara Cível 

de Goiânia/GO, julgou o processo 

extinto sem resolução de mérito por 

entender que falta legitimidade ativa 

por parte do autor da ação, tendo em 

vista que a pessoa jurídica tem 

existência distinta de seus sócios. 

 

Ao TJ/GO, o homem defendeu sua 

legitimidade ativa e pediu o julgamento 

do mérito. As duas empresas, no 

entanto, argumentaram ausência de 

responsabilidade e ilegitimidade ativa 

do autor. 

 

O relator, desembargador Wilson 

Safatle Faiad, observou no caso a 

legitimidade ativa ad causam, no qual 

as pessoas só podem ir a juízo na 

condição de partes, para postular 

direitos que alegam ser próprios, e não 

alheios. 

 

"Uma vez que o processo é um 

instrumento de afirmação do direito 

material, não se poderia admitir que 

qualquer pessoa postulasse a solução 

de uma crise jurídica que lhe é 

totalmente estranha, à medida que não 

afeta em nenhum grau a sua esfera de 

interesses." 

 

Para o magistrado, o direito material 

diz que uma parte é legítima sempre 

que tenha interesse em resolver a crise 

jurídica, cuja solução lhe trará algum 

proveito e, da mesma sorte, afetará a 

esfera jurídica de outrem. "Há, 

portanto, uma relação de causalidade 

entre os sujeitos e o bem da vida 

postulado". 

 

"Contudo, observa-se que o autor 

ajuizou a presente ação em nome 

próprio, ou seja, como pessoa física, o 

que não se pode aceitar." 

 

Assim, manteve a sentença da 3ª vara 

Cível de Goiânia/GO. 

 

https://www.migalhas.com.br/
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O advogado José 

Andrade (Bambirra, Merola e 

Andrade Advogados) atuou no caso 

por uma das empresas. 

 

 Processo: 5593563-

91.2018.8.09.0051 

 

Leia a decisão. 

  

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

/365884/pessoa-fisica-nao-pode-

propor-acao-para-reparar-empresa-em-

que-e-socio  

 

Retorne ao índice 
  

https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcessoPublica
https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcessoPublica
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/D1EFB1035C3B41_bambirra-9-5-ok.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/365884/pessoa-fisica-nao-pode-propor-acao-para-reparar-empresa-em-que-e-socio
https://www.migalhas.com.br/quentes/365884/pessoa-fisica-nao-pode-propor-acao-para-reparar-empresa-em-que-e-socio
https://www.migalhas.com.br/quentes/365884/pessoa-fisica-nao-pode-propor-acao-para-reparar-empresa-em-que-e-socio
https://www.migalhas.com.br/quentes/365884/pessoa-fisica-nao-pode-propor-acao-para-reparar-empresa-em-que-e-socio


40 

 

 

 

A seletividade dos impostos 
como instrumento de 
preservação ambiental 
 
Critério constitucional da seletividade 
do IPI e do ICMS pode atuar para 
concretização desse direito 
fundamental 
 
CLAUDIA ABROSIO 
JULCIRA DE MELLO VIANNA 
13/05/2022 05:15 
 
comentários 

Crédito: TV Brasil 

 

Dado o contexto em que vivemos, a 

concretização dos direitos fundamentais 

garantidos pela Constituição é um dos 

maiores desafios no desenvolvimento de 

uma sociedade. Isso ocorre porque os 

direitos inerentes à proteção do 

indivíduo devem ser assegurados por 

leis e políticas públicas, a fim de se obter 

condições mínimas de vida e 

desenvolvimento, suprindo as 

necessidades da geração atual sem 

comprometer as gerações futuras. 

 

Para que essa engrenagem funcione, é 

indispensável oferecer informação, 

acesso e execução plena. Estamos diante 

de uma estrutura complexa e interligada 

na escala dos atos de valoração, que 

abrange fatores de influência 

na qualidade de vida da população. 

 

Dentre os direitos fundamentais, 

destaca-se o que diz respeito ao meio 

ambiente, estatuído na CF/88, no art. 

225: “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações”. 

 

Tal como se mostra diariamente em 

diferentes âmbitos, o planeta vem 

sofrendo deteriorações devido à ação 

humana, que fora planejada de forma 

irregular diante dos recursos que se 

dispõem no meio ambiente. Em tempos 

nos quais a preservação ambiental é 

necessária para manutenção da vida, 

muito se tem debatido sobre o 

desenvolvimento sustentável. As 

políticas ambientais se mostram 

essenciais para que a sociedade não 

apenas atenue os danos causados até o 

momento, mas também priorize novas 

condutas na relação do homem com a 

natureza, beneficiando, assim, um 

sistema intergeracional positivo e 

próspero. 

 

Cabe, antes, uma ponderação. O 

consumo desenfreado tem sido o 

principal agente no desenvolvimento do 

atual sistema político-econômico e na 

degradação ambiental, uma vez que 

demandam distribuição intensiva de 

produtos e, por conseguinte, exploração 

de recursos naturais. Esse movimento 

intensifica os problemas ambientais, na 

medida em que, quanto maior é o 

consumo, mais lixo se produz, poluindo 

o meio ambiente e trazendo malefícios 

incalculáveis. 

 

https://www.jota.info/autor/claudia-abrosio
https://www.jota.info/autor/julcira-de-mello-vianna
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/politicas-tributarias/a-seletividade-dos-impostos-como-instrumento-de-preservacao-ambiental-13052022#respond
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Fato é que os recursos naturais são 

finitos e cabe aos indivíduos a reflexão 

sobre o próprio modo de vida. Modificar 

essa realidade é possível, porém 

depende de engajamento em prol do 

crescimento sustentável e da 

disseminação de suas potencialidades. 

 

Dentre as expectativas para melhores 

práticas ambientais, destaca-se a 

Economia Circular, que não deve ser 

compreendida como um modismo, mas 

como um dispositivo fundamental na 

manutenção do consumo consciente e 

da vida. Trata-se de um modelo de 

produção e consumo que assegura o uso 

e a recuperação inteligente dos recursos 

naturais, reduzindo ao máximo a 

geração de resíduos. A partir de uma 

transformação cultural, é possível 

estabelecer novas condutas de consumo, 

tencionando a eficiência econômica e a 

equidade. 

 

Tal prática tem sido tema recorrente nos 

últimos anos, especialmente no âmbito 

internacional, uma vez que seu 

funcionamento compreende princípios 

de redução, reutilização, recuperação e 

reciclagem, sendo elemento importante 

na dissociação entre crescimento 

econômico e aumento no consumo de 

recursos. Na prática circular, o futuro é 

mais importante que o passado, pois não 

há desenvolvimento sem inovação. 

 

Dessa forma, alinhar o consumo às 

expectativas de vida de uma sociedade 

mais justa é também tornar possível que 

os novos modelos de consumo sejam 

amparados pela justiça social. 

 

Na reflexão sobre o consumo consciente, 

é relevante demonstrar o cenário da 

gestão de resíduos para a população, a 

fim de que se pondere sobre as formas 

como eles são tratados, na intenção não 

somente de eliminá-los por completo do 

meio ambiente e das práticas sociais, 

mas também de transformá-los em 

novos produtos e diminuir o acúmulo de 

lixo gerado pelos indivíduos, pouco 

preocupados com o destino desse 

material. 

 

Feitas tais considerações, é inegável que 

as diretrizes dos direitos fundamentais 

são irrefutáveis, cabendo ao Estado a 

aplicação urgente de novas políticas 

públicas para garantir a execução desses 

direitos. 

 

É nesse contexto que os tributos devem 

ser utilizados como mecanismo de 

preservação ambiental. Ao contrário do 

que muitos alegam, os tributos vão 

muito além da arrecadação, pois podem 

servir de mecanismos de preservação 

ambiental, prestigiando as ações que 

agregam valores mediante aplicação da 

extrafiscalidade. Nesse sentido, o 

importante é que o legislador tenha por 

objetivo a defesa do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, pautado na 

razoabilidade e na legalidade, de modo 

que estimule o comportamento 

individual ecológico. 

 

Com base nos poucos estímulos fiscais 

existentes no Brasil para concretização 

desse direito fundamental, averigua-se 

que o critério constitucional da 

seletividade do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) e 

do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços 

(ICMS) pode e deve atuar como 

instrumento auxiliar para concretização 

desse direito fundamental. Isso se deve 

ao fato desses impostos recaírem sobre a 

cadeia produtiva como um todo, 

impactando diretamente o bolso do 

consumidor. Os produtos trazem 

consigo não apenas o valor agregado da 

produção, mas também os tributos[1]. 

https://www.jota.info/tudo-sobre/ipi
https://www.jota.info/tudo-sobre/ipi
https://www.jota.info/tudo-sobre/icms
https://www.jota.info/tudo-sobre/icms
https://www.jota.info/tudo-sobre/icms
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/politicas-tributarias/a-seletividade-dos-impostos-como-instrumento-de-preservacao-ambiental-13052022#_ftn1
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De acordo com a Constituição Federal, o 

IPI será seletivo em função da 

essencialidade do produto, nos termos 

do art. 153, §3°, I. Por outro lado, o 

ICMS poderá ser seletivo, com base no 

art. 155, §2°, III. Em que pese a inserção 

do vocábulo “poderá” para dispor sobre 

a seletividade do ICMS — trazendo na 

visão de alguns estudiosos a 

facultatividade para o legislador 

infraconstitucional (diferente do que 

ocorre com o IPI, comando obrigatório) 

—, é clarividente que a CF/88 estabelece 

deveres aos Estados-membros, que 

envolvem os direitos fundamentais. 

 

Acresça-se a isso o entendimento de que 

a finalidade do critério constitucional da 

seletividade consiste em abrandar a 

injustiça do imposto, estatuindo o 

impacto tributário (carga tributária). 

Em outros termos, a seletividade 

representa discriminação ou sistema de 

alíquotas diferenciadas por espécies de 

produtos. 

 

É nessa situação que as mercadorias 

essenciais à existência devem ser 

tributadas com mais cuidado. Esse é o 

ponto de inserção da circularidade, uma 

vez que ela tem papel fundamental na 

qualidade de vida da população. Como 

consequência lógica, incentivar a 

produção e o consumo de produtos 

sustentáveis ocasiona a queda no 

consumo de produtos prejudiciais ao 

meio ambiente, é um ciclo funcional 

possível. 

 

Esse mecanismo de defesa ambiental 

não é novidade no ordenamento. 

Cumpre relembrar a redução do IPI nas 

vendas de eletrodomésticos da chamada 

“linha branca” — tais como: 

refrigeradores, freezers, fogões, 

lavadoras de roupas, secadoras, entre 

outros — com baixo consumo de energia 

elétrica, o que poupou recursos 

ambientais[2]. 

 

Outro exemplo é o Decreto n° 

755/1993, que estabeleceu, em caráter 

temporário, diferentes alíquotas do IPI 

para veículos movidos a gasolina (25% 

ou 30%) e a álcool (20% ou 25%). No 

entendimento de Regina Helena Costa, 

embora a finalidade inicial tenha sido a 

de incentivar a produção de álcool 

visando à diminuição da importação do 

petróleo, essa medida contribuiu para 

atenuar os níveis de poluição 

atmosférica nas cidades[3]. 

 

Atualmente, vale ainda citar as medidas 

adotadas pelo governo federal no 

combate à pandemia da Covid-19. Trata-

se da redução total das alíquotas do IPI 

incidentes sobre produtos médico-

hospitalares e laboratoriais utilizados na 

linha de frente do combate ao 

coronavírus, no intuito de evitar a 

escassez de materiais hospitalares. 

 

Em consonância com o que foi exposto, 

constata-se que tais medidas se 

basearam na premissa de que a redução 

temporária das alíquotas do imposto é 

relevante para o consumo e 

alavancagem de determinados produtos 

— mais “ecológicos”. Dessa forma, no 

momento em que o consumidor for 

informado sobre as novas 

possibilidades, ele terá o poder de 

escolha sobre a melhor forma de 

colaborar com o meio ambiente, por 

meio de produtos com preços mais 

acessíveis. 

 

Ainda nessa linha de raciocínio, cabe 

lembrar a PEC 31/2007, que, entre 

outras alterações, almeja incluir, nos 

termos do art. 153, § 3º da Constituição 

Federal, que o IPI “será seletivo, em 

função da essencialidade do produto e 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/politicas-tributarias/a-seletividade-dos-impostos-como-instrumento-de-preservacao-ambiental-13052022#_ftn2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0755.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0755.htm
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/politicas-tributarias/a-seletividade-dos-impostos-como-instrumento-de-preservacao-ambiental-13052022#_ftn3
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da sua sustentabilidade ambiental e de 

seu processo de produção”. 

 

Frisamos que a nossa intenção em 

explorar o critério da seletividade é no 

sentido de demonstrar, de forma 

didática e elucidativa, que há 

alternativas tributárias viáveis que 

podem auxiliar no alcance do direito 

constitucional ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

No intuito de intensificar os estímulos 

em questão, faz-se necessário 

compreender todos os elos produtivos 

que compõem a economia circular, 

trazendo efetividade e mitigando 

distorções indesejadas, de forma que 

estimule a circularidade de maneira 

equilibrada, pois a extrafiscalidade deve 

ser implementada com propósitos 

específicos. 

 

Para alcançarmos de fato um ambiente 

ecologicamente equilibrado, é 

indispensável motivarmos o 

consumidor a colaborar, bem como 

implementar outras medidas além das 

tributárias. Incentivos fiscais são 

relevantes na proteção do meio 

ambiente — mecanismo que impacta na 

cadeia produtiva e no consumidor final, 

uma vez que está diretamente 

relacionado ao lucro. No entanto, 

importante esclarecer que eles não 

conseguem por si só resolver os 

problemas atualmente existentes. 

 

Dessa forma, as políticas públicas devem 

ser compreendidas como um conjunto 

de atividades promovidas pelo Estado, 

em suprimento das necessidades gerais 

da sociedade. Por fim, compreende-se 

que a falta de reconhecimento dos 

direitos fundamentais por parte de 

nossos governantes tem sido um grande 

problema na qualidade de vida atual do 

meio ambiente. 

 
[1] A seletividade também é fator 

substancial para que se possa averiguar 

as limitações do poder de tributar, na 

medida em que esse critério se presta a 

desdobrar a real capacidade 

contributiva do contribuinte de fato. 

 
[2] A medida vigorou inicialmente por 

três meses no ano 2009, sendo que 

alguns benefícios foram prorrogados 

temporariamente. 

 
[3] COSTA, Regina Helena. 

Apontamentos sobre a tributação 

ambiental no Brasil. In: TÔRRES, 

Heleno Taveira (org.). Direito 

tributário ambiental. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2005, p. 323. 
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Nenhum homem é um profeta em sua 

própria terra. A leitora assídua dessas 

mal-traçadas sabe que desde o início da 

pandemia viemos alertando para os 

riscos de constituição do atual processo 

estagflacionário mundial, na imprensa 

em geral[1] e nesta coluna[2] em 

particular. Agora é tarde: o dragão da 

estagflação global já se consolidou e terá 

pesados efeitos sobre a economia 

internacional e os processos políticos 

internos ao redor do mundo durante a 

próxima década. Inês é morta. 

 

E nem poderia ser diferente. Com a 

maior ação de estímulo monetário da 

história da humanidade, o resultado não 

poderia ter sido outro. Segundo análise 

do Departamento de Assuntos 

Econômicos e Sociais da ONU, “desde o 

início da pandemia, os bancos centrais 

do Japão, do Reino Unido, dos Estados 

Unidos e da zona do euro adicionaram 

cerca de US$ 10,2 trilhões em ativos 

financeiros aos seus balanços, que já 

eram grandes, permitindo que seus 

ativos totais subissem para mais de US$ 

25,9 trilhões (no final de setembro de 

2021). O Fed tem comprado US$ 120 

bilhões em títulos todos os meses e já 

acumulou um estoque total de US$ 2,6 

trilhões em títulos lastreados em 

hipotecas (implicitamente garantidos 

pelo governo dos EUA) e US$ 5,5 

trilhões em títulos do Tesouro dos EUA. 

O Banco Central Europeu (BCE) 

implementou um programa de compra 

de emergência pandêmica de 1.850 

bilhões €, que complementa os 

programas de compra de ativos (APP) 

existentes e envolve a compra de títulos 

do setor privado e público”[3]. 

 

Repare, cara leitora, que neste mundo 

não há como fugir da boa e velha lei da 

escassez, segundo a qual o preço de um 

bem ou serviço é inversamente 

proporcional ao volume de sua 

disponibilidade no mercado. Em outras 

palavras, quanto mais dinheiro 

circulando, menor é o valor desse 

dinheiro na praça, isto é, maior a taxa de 

inflação. Por isso o nosso querido Bob 

Fields acreditava que “o crédito talvez 

fosse a mais diabólica das invenções 

humanas”[4], porque a expansão do 

crédito implica necessariamente na 

expansão da base monetária, 

provocando inflação, ou a 

desvalorização da moeda. Além de ter 

um efeito altamente viciante por toda a 

economia. 

 

Some-se a essa expansão do crédito 

monetário sem precedentes na história 

conhecida o duplo choque de oferta 

causado pelos lockdowns e pelo conflito 

no leste europeu e se tem um fenômeno 
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estagflacionário inédito também, 

porque constituído por uma dinâmica 

dual — monetária e de oferta — 

verificada em escala global. Daí a nossa 

metáfora, que já apresentamos aqui 

nesta coluna[5], do atual processo 

estrutural da economia internacional 

como um monstro de duas cabeças, que 

se retroalimentam em uma verdadeira 

imagem apocalíptica. 

 

O mais grave, e com consequências mais 

imediatas para o cotidiano das pessoas, 

são os efeitos político-sociais de um 

processo hiperinflacionário em escala 

global. Como se sabe, e nós brasileiros 

tivemos uma longa experiência nesse 

sentido, a inflação possui o efeito de 

esgarçar o tecido social, por premiar a 

desonestidade. Conforme explicamos 

em nosso último livro, “A Diplomacia em 

um Mundo em Transformação”, 

“algumas análises, como a da ´parábola 

do viticultor´ chegam mesmo a estimar 

que a inflação tenha um efeito corruptor 

direto sobre a alma humana. Segundo 

essa parábola, um produtor de vinhos 

em um ambiente inflacionário seria 

forçado a escolher entre três 

alternativas. Na primeira, ele 

continuaria vendendo o seu vinho pelo 

mesmo preço e com a mesma qualidade, 

vendo, contudo, sua margem de lucro 

ser rapidamente devorada pela inflação. 

Na segunda, ele poderia aumentar os 

seus preços para manter sua margem, 

arriscando, contudo, a perda de clientes 

para os concorrentes que tenham 

reservas suficientes para manter os seus 

preços, praticando o chamado 

´dumping inflacionário´. Na terceira e 

última alternativa, o produtor 

perceberia que o ambiente inflacionário 

oferece um incentivo a diluir o seu 

vinho, baixando a qualidade, mas 

mantendo o mesmo preço, induzindo 

seus consumidores em erro, em um claro 

ato de corrupção. A moral da história, 

segundo Robert Breedlove, é a de que ´a 

inflação é um câncer moral infeccioso, 

que incentiva o engano e força os 

produtores a pesar seu bem-estar 

financeiro contra sua a integridade 

moral.´ Um ambiente hiperinflacionário 

é, portanto, um ambiente anárquico, no 

qual opera-se uma verdadeira guerra 

econômica para ´ganhar da inflação´, 

isto é, para aumentar o seu preço antes 

do aumento geral, lucrando, assim, 

marginalmente pela intensificação 

mesma do processo inflacionário. Um 

tal ambiente é um prato cheio para 

populismos e extremismos de toda 

sorte.”[6] 

 

Em um ambiente internacional já 

marcado por uma polarização extrema, a 

intensificação do atual processo de 

estagflação global atuará como lenha à 

fogueira. E com os bancos centrais no 

limite da sua capacidade de atuação, já 

que uma política de aperto monetário, 

com alta dos juros e restrição do crédito, 

irá contrair ainda mais o 

desenvolvimento econômico, 

aumentando a pobreza e a desigualdade 

e reforçando uma das cabeças do 

monstro, a única saída possível para 

enfrentar a atual conjuntura é pela 

política fiscal. 

 

No caso específico do Brasil, uma 

estratégia firme de atuação via política 

fiscal passa necessariamente por uma 

profunda reforma tributária. Isto é, sem 

uma reforma tributária que racionalize o 

sistema fiscal do país para um novo 

contexto de estagflação e conflitos 

globais, o país ficará de mãos atadas 

nesse cenário turbulento. O problema, 

cara leitora, é que em ano eleitoral não 

há ambiente político para uma reforma 

tão profunda quanto a que o país 

necessita. Como bem frisou meu querido 

mestre, professor Adilson Rodrigues 

Pires, em excelente artigo para a edição 
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de abril da Revista Justiça e Cidadania, 

“a propalada reforma não deve ser 

objeto de discussão antes de 2023, tendo 

em vista que nesse ano teremos novo 

presidente e novos governadores e 

deverá ter início o processo de 

recuperação dos estragos econômicos 

provocados, principalmente, pela 

pandemia. O certo é que, qualquer que 

seja a previsão sobre os resultados da 

reforma, a turbulência econômica do 

momento pode provocar desvio nos 

propósitos, o que fatalmente ocorrerá. E 

será inútil tentar, mais tarde, corrigir os 

rumos de uma má distribuição de 

competências e de arrecadação. Isso 

pode ser evitado, bastando esperar por 

ocasião mais oportuna e adequada. 

Quem tem pressa, vai devagar”[7]. 

 

O ponto central do momento atual, cara 

leitora, é o de que o mundo passa por 

uma transição da ordem internacional, 

como procuramos demonstrar em nosso 

livro “A Diplomacia em um Mundo em 

Transformação”. E nesse momento de 

transição da ordem, toda a sorte de 

disjunções e turbulências assolam a 

humanidade, que vive as dores do final 

de um ciclo que prenuncia o parto de 

uma nova era, ainda não totalmente 

definida. O Brasil precisa, neste 

momento de transição, conduzir uma 

leitura acurada dos movimentos 

externos, que lhe aponte o sentido e o 

conteúdo de uma profunda reforma 

interna, em um movimento de 

reconstrução nacional, tal qual 

conduzido pelos estadistas do império, 

em meados do século XIX, cuja face 

externa analisamos em nosso livro 

“Ideias e Diplomacia: O Visconde do 

Uruguai e o Nascimento da Política 

Externa Brasileira. 1849-1853” (Lisbon 

International). Precisamos, cara leitora, 

neste momento em que celebramos o 

bicentenário da nossa Independência, 

reconstruir o Estado e a nação 

brasileiras, dentro da tradição que 

herdamos de Portugal e que 

desenvolvemos a atualizamos nos dois 

séculos de nossa vida como nação 

independente. Natura non facit 

saltus[8]. 

 
[1] https://valor.globo.com/opiniao/col

una/inflacao-do-fed-e-o-possivel-

estouro-da-bolha-acionaria.ghtml 

 
[2] https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/artigos/estagflacao-omicron-e-

o-fim-da-globalizacao-10122021 

 
[3] https://www.un.org/development/de

sa/dpad/publication/un-desa-policy-

brief-no-129-the-monetary-policy-

response-to-covid-19-the-role-of-asset-

purchase-programmes/ 

 
[4] CAMPOS, Roberto. “Plus ça 

change…”, in Na Virada do Milênio. 

Ensaios. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Topbooks, 1999. p. 414. 

 
[5] https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/artigos/a-wallet-do-dragao-e-a-

inflacao-13082021 

 
[6] PINHEIRO MACHADO, Paulo 

Fernando. Centelhas de 

Tempestade: A Diplomacia em um 

Mundo em Transformação. São 

Paulo: Saraiva Expressa, 2022. p. 62. 

 
[7] PIRES, Adilson Rodrigues. “Reforma 

Tributária? Que venha 

2023”, in Revista Justiça e 

Cidadania, n. 260, abril 2022, Rio de 

Janeiro: JC Editora, p. 44-46. 

Disponível em: 

https://www.editorajc.com.br/reforma-

tributaria-que-venha-2023/ 

 
[8] “A natureza não dá saltos”. 
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Um pedido de vista do 

ministro Alexandre de Moraes, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), 

suspendeu nesta quinta-feira (12/5) o 

julgamento dos dois recursos 

extraordinários (RE 949297 e RE 

955227) que discutem os limites da 

coisa julgada em matéria tributária. 

(Temas 881 e 885 da repercussão geral). 

 

Antes da suspensão, os relatores dos 

dois recursos votaram para definir 

que um contribuinte que obteve uma 

decisão judicial favorável com trânsito 

em julgado permitindo o não pagamento 

de um tributo perca automaticamente o 

seu direito diante de uma nova decisão 

do STF que considere a cobrança 

constitucional. Para os relatores, a 

quebra é automática, não sendo 

necessário que a União ajuíze ação 

revisional ou rescisória. 

 

Antes da suspensão, o placar estava em 

4×0 a favor da União no RE 949297 

tanto no caso concreto quanto na fixação 

da tese. Já no RE 955227, o placar estava 

a 3×1 a favor do contribuinte no caso 

concreto, mas a 4×0 parcialmente 

favorável à União na fixação da tese. 

 

O julgamento no plenário virtual estava 

previsto para terminar nesta sexta-feira 

(13/5). Com o pedido de vista não há 

data para o caso voltar à pauta. 

 

Controles concentrado e difuso 
 
Tecnicamente, os dois recursos 

extraordinários versam sobre 

questões distintas, mas ambos discutem 

a cessação da eficácia da coisa julgada 

em matéria tributária. No RE 949297 

(Tema 881), a questão é saber se uma 

decisão do STF no chamado controle 

concentrado ou abstrato — por exemplo 

no julgamento de uma ADI, ADO ou 

ADC — quebra automaticamente o 

trânsito em julgado das decisões dos 

juízes no controle difuso ou incidental. 

No controle concentrado, o STF decide 

em tese sobre a constitucionalidade de 

uma lei. 

 

Em seu voto, o relator do RE 949297, 

ministro Edson Fachin, afirmou que o 

juízo definitivo de constitucionalidade 

no controle concentrado formado pelo 

STF “possui aptidão para alterar o 

estado de direito de relação tributária de 

trato continuado”. Assim, a primeira 

decisão favorável ao contribuinte em um 

caso individual, considerando um 

tributo inconstitucional, perde os efeitos 

com a nova decisão do STF. 

 

Fachin foi acompanhado pelos ministros 

Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/alexandre-de-moraes-pede-vista-e-suspende-julgamento-sobre-limites-da-coisa-julgada-13052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/alexandre-de-moraes
https://www.jota.info/tudo-sobre/supremo-tribunal-federal
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=f03780088e&e=9b89e8bb8e
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=0a4ade72af&e=9b89e8bb8e
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=0a4ade72af&e=9b89e8bb8e
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/limite-da-coisa-julgada-relatores-no-stf-votam-pela-quebra-automatica-das-decisoes-06052022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/limite-da-coisa-julgada-relatores-no-stf-votam-pela-quebra-automatica-das-decisoes-06052022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-definira-limites-da-coisa-julgada-em-materia-tributaria-13122021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-definira-limites-da-coisa-julgada-em-materia-tributaria-13122021
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Toffoli e Gilmar Mendes. Com isso, o 

placar está a 4×0 a favor da União tanto 

no caso concreto quanto na fixação da 

tese geral. 

 

Já no RE 955227 (Tema 885), os 

ministros vão analisar se as decisões do 

STF em sede de controle difuso (e não 

concentrado) — por exemplo no 

julgamento de um recurso 

extraordinário — cessam os efeitos 

futuros da coisa julgada em matéria 

tributária. Ou seja, se quebram o 

trânsito em julgado de decisões 

anteriores que consideraram um tributo 

constitucional ou inconstitucional. No 

controle difuso, os juízes julgam o caso 

concreto. 

 

O relator do RE 955227, ministro Luís 

Roberto Barroso, votou para que as 

decisões do STF no controle difuso — ou 

seja, no julgamento de recursos 

extraordinários — também quebrem 

automaticamente o trânsito em julgado 

de decisões anteriores que consideraram 

um tributo constitucional ou 

inconstitucional. Barroso, no entanto, 

observou que os julgamentos de recurso 

extraordinário só terão esse efeito — de 

quebrar automaticamente o trânsito em 

julgado de decisões anteriores — se eles 

ocorrerem na sistemática da 

repercussão geral. 

 

Quando há repercussão geral, o recurso, 

embora diga respeito a um caso 

concreto, é julgado como representativo 

da controvérsia, e a decisão vincula todo 

o Poder Judiciário, que deverá aplicar o 

entendimento do Supremo em causas 

semelhantes. Já quando não há 

repercussão geral, o recurso vincula 

apenas as partes no processo. Desde 

2007, a repercussão geral é um 

procedimento de admissibilidade. Isso 

significa que, desde então, para serem 

apreciados pelo STF, todos os recursos 

extraordinários precisam passar por 

esse crivo. 

 

Assim, no caso concreto, Barroso votou 

contra a União, entendendo que o 

contribuinte não precisa recolher a 

CSLL cobrada no processo. Isso porque, 

neste caso, a mudança jurisprudencial 

que favoreceria a União ocorreu por 

meio de um recurso extraordinário sem 

repercussão geral. 

 

No caso concreto, Barroso foi 

acompanhado pelos ministros Rosa 

Weber e Dias Toffoli. Ainda em relação 

ao caso concreto, Gilmar Mendes 

divergiu, votando a favor da União, por 

entender que a decisão em recurso 

extraordinário (sem especificar a 

questão da repercussão geral) faz cessar 

os efeitos da coisa julgada. Assim, no 

caso concreto, o placar é de 3×1 a favor 

do contribuinte. 

 

Na fixação da tese geral, no entanto, que 

será aplicada aos demais casos, Barroso 

é parcialmente favorável à União. Ele 

propôs a seguinte tese: 

 

“1) As decisões do STF em controle 

incidental de constitucionalidade, 

anteriores à instituição do regime de 

repercussão geral, não impactam 

automaticamente a coisa julgada que se 

tenha formado, mesmo nas relações 

jurídicas tributárias de trato sucessivo. 

2) Já as decisões proferidas em ação 

direta ou em sede de repercussão geral 

interrompem automaticamente os 

efeitos temporais das sentenças 

transitadas em julgado nas referidas 

relações, respeitadas a irretroatividade, 

a anterioridade anual e a noventena ou a 

anterioridade nonagesimal, conforme a 

natureza do tributo”. 

 

Na prática, como, dede 2007, apenas são 

admitidos recursos extraordinários no 
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STF com repercussão geral, quando 

forem esgotados os recursos que 

entraram no Supremo sem cumprir esse 

requisito, todas as decisões em recurso 

extraordinário terão o condão de cessar 

os efeitos da coisa julgada. Desse modo, 

na fixação da tese geral, mesmo com a 

divergência parcial do ministro Gilmar 

Mendes e com algumas diferenças nas 

proposições do texto final das teses, o 

placar é de 4×0 a favor da União pelo 

menos parcialmente. 

 

CSLL 
 
Ambos os casos dizem respeito à CSLL, 

mas o julgamento também impactará 

outros tributos pagos de modo 

continuado. A discussão sobre a CSLL 

envolve, sobretudo, grandes empresas, 

de diversos setores, que obtiveram na 

Justiça o direito de não recolher esse 

tributo. Entre elas, estão companhias 

como a mineradora Samarco e o Grupo 

Pão de Açúcar. 

 

Nos anos 1990, essas empresas 

conseguiram na Justiça o 

reconhecimento da 

inconstitucionalidade da CSLL, 

instituída pela Lei 7689/89. Entre 

outros motivos, os juízes entenderam 

que a criação da CSLL não foi precedida 

de lei complementar nem respeitou o 

princípio da anterioridade, segundo o 

qual um tributo não pode ser cobrado no 

mesmo exercício financeiro em que foi 

instituído. 

 

Em 2007, porém, o STF declarou o 

tributo constitucional no julgamento da 

ADI 15. Para a União, essa declaração do 

STF permite ao fisco lançar e cobrar 

automaticamente o tributo, sem a 

necessidade de uma ação revisional ou 

rescisória — argumento acolhido agora 

pelos relatores. 

 

Ação rescisória ou revisional 

 
Para a tributarista Karina Bruno, do 

LLH Advogados, mesmo com os votos já 

proferidos, o STF não deveria permitir a 

cessação dos efeitos da coisa julgada em 

matéria tributária. “O contrário 

implicaria a descaracterização do 

instituto jurídico da coisa julgada, 

violando a segurança jurídica”, afirma 

Karina. 

 

Para a advogada, no entanto, caso o STF 

decida de modo favorável á União, ou 

seja, pela cessação dos efeitos da coisa 

julgada em matéria tributária, é 

necessário que essa flexibilização ocorra 

apenas por meio de propositura de ação 

rescisória ou revisional. Uma ação 

rescisória poderia ser proposta em até 

dois anos a contar do trânsito em 

julgado da decisão. Para a ação 

revisional, não há esse limite. 

 

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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moraes-pede-vista-e-suspende-
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Brasil 

IPCA tem alta disseminada em 
abril e não dá sinais de alívio 
 
Inflação avança 1,06% no mês, acima 
das expectativas de mercado 
 
Por Anaïs Fernandes e Lucianne 
Carneiro — De São Paulo e do Rio 
12/05/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
A desaceleração do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

em abril, que contou com a ajuda da 

deflação em energia, em nada animou os 

economistas. O indicador veio um pouco 

acima das expectativas, o avanço de 

preços foi mais disseminado, métricas 

menos voláteis acompanhadas pelos 

analistas e pelo Banco Central seguem 

pressionadas e não há sinais de alívio em 

bens industriais e serviços. 

 

O IPCA subiu 1,06% em abril, após alta 

de 1,62% em março. Ainda assim, foi o 

maior resultado para o mês desde 1996 

(1,26%) e acima da mediana indicada 

pelo Valor Data, de 1%. No acumulado 

em 12 meses, os números também 

impressionam. Até abril, o índice sobe 

12,13%, vindo de 11,3% em março. É a 

maior taxa, por essa medida, desde 

outubro de 2003 (13,98%). 

 

“Por mais que represente desaceleração 

ante março, veio acima do consenso e 

1,06% ao mês é muito preocupante. 

Caminhamos para 14 meses de aperto 

monetário e os sinais de melhora não 

aparecem”, diz Dalton Gardimam, 

economista-chefe do Bradesco BBI. 

 

Analistas destacam que a composição do 

IPCA em abril ficou parecida com a dos 

últimos meses, “ou seja, muito ruim”, 

resume Anna Reis, sócia e economista 

da GAP Asset Management. “Não tem 

grandes novidades, e esse é o problema. 

É a mesma história do IPCA-15: uma 

inflação generalizada”, diz Roberto 

Padovani, economista-chefe do Banco 

BV. 

 

Entre os grupos de despesas, o maior 

impacto (0,43 ponto percentual) foi de 

alimentação e bebidas, que subiu 2,06%. 

O índice de difusão de alimentícios - que 

mede a proporção de itens do tipo com 

avanço nos preços - passou de 74,4% em 

março para 79,17% em abril. 

Commodities em alta, questões 

climáticas e entressafra estão entre as 

razões citadas pelo analista do IBGE 

André Filipe Almeida para explicar o 

aumento de preços de alimentos. 

 

Logo na sequência, a maior influência 

altista para o IPCA veio do grupo 

transportes, que subiu 1,91%, ante 

3,02% em março, e agregou 0,42 ponto 

ao índice. A categoria é pressionada 

pelos preços dos combustíveis, que 

subiram 3,2% em abril. Só a gasolina 

avançou 2,48% e deu a maior 

contribuição individual (0,17 ponto). 
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O aumento no querosene de avião, por 

sua vez, pode ter contribuído para o 

movimento nas passagens aéreas, que 

passaram de deflação de 7,33% em 

março para alta de 9,48% em abril e têm 

peso sobre a inflação de serviços, aponta 

Almeida. E o maior custo com 

combustíveis e frete, diz ele, também 

pode ajudar a explicar a difusão geral do 

IPCA, que segue recorde - chegou a 

78,2% no mês passado, segundo o Valor 

Data. 

 

“Acho que o principal ponto são os 

núcleos muito ruins”, diz Andrei Spacov, 

sócio e economista-chefe da Exploritas, 

em referência a métricas que tentam 

suavizar o efeito de itens voláteis (leia 

mais abaixo). O mais “feio” para ele, no 

entanto, é a medida de serviços 

subjacentes, mais atrelados à atividade. 

“Estão com clara tendência de alta”, diz. 

 

Apenas um dos nove grupos teve 

deflação em abril: habitação (-1,14%), 

puxado pela queda nos preços de energia 

elétrica residencial (-6,27%). Desde 16 

de abril, vigora a bandeira tarifária 

verde, sem cobrança extra na conta de 

luz. “O que ajudou a frear o IPCA no mês 

foi, de fato, a queda da energia”, diz 

Almeida. Não fosse esse alívio, o IPCA de 

abril teria se aproximado de 1,4%, 

estima Roberto Secemski, economista-

chefe para Brasil do Barclays. 

 

A energia contribui para a desaceleração 

nos preços monitorados de 2,65% em 

março para 0,55% em abril. No sentido 

contrário, com o reajuste anual de 

medicamentos, os produtos 

farmacêuticos tiveram alta de 6,13%. Em 

12 meses, os preços monitorados 

ficaram praticamente estáveis ao redor 

de 15%, enquanto os livres aceleraram 

para 11,1%, segundo a MCM 

Consultores. “Os preços livres 

apresentaram inflação constante em 

relação ao mês anterior (1,24%). Dada a 

magnitude da inflação mensal e o 

período, que sazonalmente costuma ser 

positivo para a inflação de bens livres, a 

inexistência de surpresa inflacionária é 

uma má notícia”, diz relatório da CM 

Capital. 

 

A queda dos preços de energia no IPCA 

cheio de maio e nova acomodação de 

combustíveis e alimentação podem 

garantir um índice mensal abaixo de 

0,50% pela primeira vez em mais de um 

ano, projeta a Terra Investimentos. 

Gardimam, do Bradesco BBI, diz que 

pode haver um alívio pontual, “caso não 

haja nenhuma outra surpresa com a 

gasolina, que está na boca do gol para ser 

aumentada”, observa. “Só que nada, 

absolutamente nada, panoramicamente, 

sugere que essa melhora pontual será 

correspondida por um ritmo. Não diz 

que a gente vai ter alívio no curto prazo”, 

afirma. 

 

Na esteira do resultado de abril, algumas 

casas revisaram para cima suas 

projeções de IPCA em 2022, como o 

Banco Original (9%), a MB Associado s 

(8,7%), o Barclays e a MCM, ambos com 

8,4%. “Achamos que vai fechar o ano em 

8%, mas estamos preocupados, tem viés 

de ser algo entre 8% e 9%”, diz Padovani, 

do BV. 

  

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

2022/05/12/ipca-tem-alta-

disseminada-em-abril-e-nao-da-sinais-

de-alivio.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Brasil 

Greve na Receita Federal 
afeta produção de 72% das 
empresas ouvidas pela CNI 
 
Lentidão no desembaraço das 
mercadorias é o principal problema 
apontado pelas 163 companhias que 
participaram do levantamento, tanto na 
importação quanto na exportação 
 
Por Juliano Basile, Valor — Brasília 
12/05/2022 09h45  Atualizado há uma 
hora 

 
A paralisação dos auditores fiscais 

da Receita Federal que teve início no 

final do ano passado está prejudicando 

as indústrias brasileiras. Pesquisa 

da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) com 163 empresas 

apurou que a produção de 72% delas foi 

afetada, sendo a lentidão no 

desembaraço das mercadorias o 

principal problema apontado, tanto na 

importação quanto na exportação. 

 

Entre as importadoras, 21,2% tiveram 

a produção interrompida com a 

dificuldade em se obter insumos e 

matérias-primas, percentual que atingia 

7,8% em janeiro. Foi o 6º problema mais 

recorrente, posição pior que a 8ª que 

ocupava na sondagem do início do ano. 

Atraso na entrega de mercadorias é 

outro problema que piorou, com 23,9% 

das respostas agora e 7% em janeiro, 

passando do 10º para o 5º lugar dos 

problemas mais recorrentes. 

 

Já para as exportadoras, o atraso na 

entrega de mercadorias foi relatado por 

40,2% dessas empresas, o segundo 

problema mais recorrente. Em janeiro, 

essa questão ocupava a quarta 

colocação, com 16,8 pontos percentuais 

a menos. Cancelamento de contratos 

também aumentou entre as duas 

consultas, subindo de 1,8% para 7,6%, 

sendo a 11ª principal queixa. 

 

 “As empresas têm sofrido 

consequências negativas causadas pela 

pandemia, como o congestionamento 

nos portos, a falta de contêineres e altos 

valores de frete”, disse a gerente de 

Comércio Exterior da CNI, 

Constanza Negri Biasutti. “Os 

impactos negativos que constatamos 

com a continuidade do movimento de 

greve se somam aos fatores que 

dificultam a recuperação das 

exportações da indústria e da economia 

do país como um todo”, completou ela, 

em nota. 

 

Outras dificuldades registradas na 

consulta foram demora nas inspeções 

das cargas, custos adicionais associados 

à armazenagem, logística e 

movimentação das cargas, maior rigidez 

nas inspeções das cargas e no uso dos 

canais de verificação, lentidão na 

concessão das Declarações de Trânsito 

Aduaneiro, exigência de mais 

documentos, suspensão da operação de 

embarque e depreciação das cargas. 

 

Agenda de modernização 
 
A CNI destacou ainda que o movimento 

de greve dos auditores também tem 

prejudicado o avanço da agenda de 

facilitação e modernização do comércio 

exterior brasileiro ao comprometer o 

desenvolvimento de programas 

estruturantes e prioritários para a 

indústria, como o Operador Econômico 

Autorizado (OEA) e o Portal Único de 

comércio exterior, ambos em processo 

de implementação. 

 

A efetivação completa do OEA até o fim 

deste ano, calcula a CNI, teria impacto 
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de US$ 17,17 bilhões para exportadores 

e importadores no acumulado de 2018 a 

2030, devido à economia de custos com 

aumento da eficiência aduaneira. 

Enquanto o Portal Único traria 

acréscimo de US$ 51,8 bilhões nas 

exportações do Brasil no acumulado de 

2014 a 2040 com redução de custos com 

burocracias alfandegárias e aduaneiras. 

 

A sondagem da CNI foi realizada entre 

29 de março e 8 de abril. Das 163 

empresas operadoras do comércio 

exterior, 77% exercem tanto atividades 

de exportação quanto de importação. 

 

 
— Foto: Ana Paula Paiva/Valor 

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

2022/05/12/greve-na-receita-federal-

afeta-producao-de-72percent-das-

empresas-ouvidas-pela-cni.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/12/greve-na-receita-federal-afeta-producao-de-72percent-das-empresas-ouvidas-pela-cni.ghtml
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https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/12/greve-na-receita-federal-afeta-producao-de-72percent-das-empresas-ouvidas-pela-cni.ghtml
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Finanças 

Mercado vê Selic alta durante 
mais tempo 
 
Expectativas para o IPCA voltam a 
aumentar em 2022 e 2023 
 
Por Victor Rezende, Marcelo Osakabe e 
Felipe Saturnino — De São Paulo 
12/05/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 
O processo 

de deterioração das expectativas de

 inflação continua a todo vapor e 

mostra que o caminho para a política 

monetária será árduo e exigirá 

uma taxa de juros que se mantém em 

níveis elevados por período prolongado. 

Se antes da decisão do Comitê de 

Política Monetária (Copom) 

do Banco Central pesquisa 

do Valor com projeções de economistas 

indicava um IPCA de 7,7% neste ano e de 

4% em 2023, agora a mediana das 80 

projeções coletadas aponta para o índice 

de preços em 8,4% em 2022 e em 4,2% 

no próximo ano. 

 

O resultado foi obtido em novo 

levantamento, feito pelo Valor ontem, 

logo após a divulgação da leitura de 

abril do IPCA. E, desta vez, o cenário 

para a política monetária se mostrou 

ainda mais restritivo à frente. Embora os 

economistas continuem a esperar a Selic 

em 13,25% no fim do ciclo, previsto para 

junho, o ponto médio das estimativas 

agora aponta para o juro básico em 9,5% 

no fim de 2023, e não mais em 9%. O 

cenário, portanto, se desenha com taxas 

em níveis bastante restritivos e por um 

período cada vez mais longo. 

Aos poucos, as taxas de juros dos 

contratos de DI têm se ajustado a esse 

ambiente. Ontem, na esteira do IPCA de 

abril em 1,06%, número ligeiramente 

acima do esperado, e da inflação 

também mais pressionada nos Estados 

Unidos, a taxa do contrato de DI para 

janeiro de 2023 subiu de 13,255% para 

13,325%, enquanto a do DI para janeiro 

de 2024 saltou de 12,865% para 13,025% 

no fechamento. 

 

“Está quase virando um ato de fé esperar 

a desaceleração da inflação”, diz a 

economista-chefe da Panamby Capital, 

Tatiana Pinheiro, que projeta o IPCA em 

9% no fim deste ano e em 5,3% em 2023. 

“Estamos esperando isso desde janeiro e 

até agora não aconteceu. Não dá para 

falar que a inflação não pode ser ainda 

mais alta. A maior probabilidade é que 

ela fique abaixo da inflação de 2021, de 

10,1%, até porque temos um ciclo 

gigante de aperto monetário, mas não 

vai ser super abaixo.” 

 

 
— Foto: Valor 

 

Pinheiro observa que o Banco Central, 

desde o início do ano, tem dado sinais de 

que deseja encerrar o ciclo de elevação 

da Selic diante dos níveis elevados da 

taxa básica de juros no momento. “Mas 

a inflação não dá brecha para que esse 

fim de ciclo chegue e, pelas projeções à 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/12/ipca-tem-alta-disseminada-em-abril-e-nao-da-sinais-de-alivio.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/12/ipca-tem-alta-disseminada-em-abril-e-nao-da-sinais-de-alivio.ghtml
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frente, não vai dar tão cedo”, afirma. A 

economista da Panamby projeta a Selic 

em 13,25% no fim do ciclo, ao esperar 

mais um aumento de 0,5 ponto na taxa 

em junho. 

 

Ela, contudo, não descarta que o BC 

tenha que estender ainda mais o ciclo de 

elevação dos juros e avalia que o 

consenso pode migrar para projeções 

cada vez mais altas para a Selic no fim de 

2023. Pinheiro espera que o juro básico 

comece a ser reduzido no próximo ano, 

mas em um ritmo bem mais lento. 

Enquanto o consenso aponta para a Selic 

em 9,5% em dezembro de 2023, a 

economista projeta a taxa em 11%. 

 

Estimativa semelhante é adotada na 

Truxt Investimentos, com a Selic em 11% 

no fim do próximo ano, na medida em 

que a qualidade “excepcionalmente 

ruim” da inflação coloca o BC em uma 

situação complicada, aponta o 

economista-chefe da gestora, Arthur 

Carvalho. 

 

“Sou simpático ao argumento da 

autoridade monetária de que muito já foi 

feito em termos de juros e que é preciso 

ver o efeito dessa alta na segunda 

metade do ano. Por isso, entendo que o 

Copom vai encerrar o ciclo em 13,25%. 

Só que, como isso não é suficiente para 

trazer a inflação de volta à meta ano que 

vem, eles precisarão carregar esse nível 

por mais algum tempo e só conseguirão 

começar a cortar a Selic em meados de 

2023”, afirma. 

 

O economista da Truxt se mostra mais 

preocupado, no momento, com a 

disseminação da alta de preços na 

economia, e não com o nível em que a 

inflação está. Em abril, a difusão do 

IPCA avançou para 78,2%, maior 

patamar desde janeiro de 2003. 

“Sabemos que a inflação de hoje ocorre 

por conta de choques como o de energia, 

mas os efeitos secundários que vemos 

hoje são de choques que já aconteceram. 

Ainda não estamos contabilizando os 

choques que ocorrem neste momento”, 

diz. 

 

No levantameno feito 

pelo Valor ontem, embora a mediana 

das 83 estimativas coletadas para a Selic 

no fim do ciclo indique a taxa em 

13,25%, é preciso apontar que uma ala 

do mercado vê o juro básico em 13,75% 

ou mais no fim do ciclo, com uma 

extensão do aperto monetário para a 

reunião de agosto do Comitê de Política 

Monetária (Copom) do BC. 

 

A situação peculiar da inflação, que se 

mostra “bastante rígida”, levou o Fator a 

esperar que a Selic chegue a 14% no fim 

do ciclo, revela o economista-chefe do 

banco, José Francisco de Lima 

Gonçalves. “Acho que o BC está mais 

disposto a não parar o aperto em junho. 

Na ata anterior, o sinal era de 

desaceleração; a ata de ontem [terça-

feira] sinaliza que ele vai andar mais no 

processo de aperto”, diz. 

 

Para ele, por mais que o BC aponte que 

não há um viés, “tem uma tendência de 

adaptação”. O economista, inclusive, 

nota que o colegiado tem se adaptado às 

surpresas inflacionárias “e imagino que 

vão se adaptar mais uma vez”. 

 

O Fator, inclusive, projeta uma inflação 

bastante pressionada, de 9,5% neste 

ano, e de 5,2% em 2023, ao observar que 

a taxa de câmbio deve se depreciar 

diante de um cenário mais restritivo 

para as condições financeiras globais, o 

que pode levar a novos aumentos no 

diesel, na gasolina e no gás. “Os serviços 

também seguem altos. Então, temos 

esses vieses de inflação para cima e eu 

não consigo ver a economia fraca ajudar 
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tanto a inflação a ficar mais baixa”, 

afirma. 

 

O economista-chefe da Daycoval Asset, 

Rafael Cardoso, dá ênfase, em especial, a 

diferenças entre o atual ciclo e a elevação 

de juros vista em 2015 e 2016. “Lá, o 

mercado de trabalho mostrava sinais de 

fraqueza. Agora, vemos um mercado de 

trabalho que ainda não apresenta esses 

sinais. Da ótica inflacionária, a 

percepção é de uma inflação mais alta e 

justamente de uma parte conhecida por 

ter um caráter mais inercial.” 

 

Cardoso pontua que a inflação de 

serviços deve desacelerar quando a 

atividade econômica arrefecer, já que o 

mercado de trabalho tende a ficar menos 

aquecido nesse cenário. “Mas se a 

política monetária está com juros lá em 

cima e o governo mantém a demanda 

mais aquecida, isso faz a inflação de 

serviços ganhar fôlego extra devido a 

esse impulso extra na demanda”, diz o 

economista, para quem o IPCA deve 

ficar em 7,9% neste ano, com a Selic em 

13,25% no fim do ciclo e em 9,5% no fim 

de 2023. 

 

Na avaliação do economista Helcio 

Takeda, da consultoria Pezco, os 

problemas do lado da produção, que 

dominaram as preocupações em 2021 e 

no começo deste ano, transbordaram e 

agora também são visíveis no setor de 

serviços, cuja inflação já roda perto de 

7% em 12 meses. 

 

“Os efeitos secundários das altas dos 

[preços] administrados devem 

continuar contaminando a inflação 

ainda em 2023”, diz Takeda, que projeta 

o IPCA do próximo ano em 5,1%, acima 

do teto da meta (4,75%). O economista 

lembra que, no processo de desinflação 

de 2016 e 2017, a dinâmica dos preços 

demorou para melhorar mesmo diante 

de uma recessão severa. “Como a 

perspectiva para a atividade esse ano é 

melhor, isso aumenta o desafio do BC de 

fazer a inflação voltar à meta”, observa o 

profissional. 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/05/12/mercado-ve-selic-alta-
durante-mais-tempo.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/12/mercado-ve-selic-alta-durante-mais-tempo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/12/mercado-ve-selic-alta-durante-mais-tempo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/12/mercado-ve-selic-alta-durante-mais-tempo.ghtml
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Empresas 

Cesta de compras somou R$ 
736,34, alta de 15,45% em 12 
meses, diz Abras 
 
Parte desse aumento se deve ao avanço 
do preço do diesel, que tem forte 
impacto no preço do frete das 
mercadorias 
 
Por Raquel Brandão, Valor — São Paulo 
12/05/2022 11h13  Atualizado há 19 
minutos 

 
A cesta de compras do consumidor 

continuou a subir de preço, segundo a 

Associação Brasileira de Supermercados 

(Abras). De janeiro a março, o preço da 

cesta de 35 itens (desde alimentos a 

produtos de limpeza) estabelecida pela 

Abras somou R$ 736,34 na média, um 

aumento de 5,11% no trimestre e de 

15,45% em 12 meses. 

 

Os principais itens de alta foram o 

tomate, a cebola, o leite e os ovos, 

segundo Marcio Milan, vice-presidente 

da Abras. No mês de março, algumas 

proteínas como o pernil suíno tiveram 

recuo. 

 

Parte desse aumento se deve ao avanço 

do preço do diesel, que tem forte 

impacto no preço do frete das 

mercadorias. Segundo o executivo, a 

associação tem conversado com 

representantes do governo para 

apresentar propostas que reduzam o 

efeito desse aumento do diesel. 

 

Compra menos frequente e de 
marcas mais baratas 
 

Com a inflação ainda persistente, o 

consumidor está fazendo compras de 

forma mais racional, diz a Abras. 

 

“Vemos uma redução da ida ao ponto de 

vendas, com compra mais planejada e 

até mais pesquisada”, disse Milan, sobre 

o mês de março, quando o consumo no 

lar cresceu 6,58% ante fevereiro. No 

acumulado de 12 meses, esse avanço é 

menor: 2,59%. “Há recuos em relação a 

2021, mas continua no campo positivo 

por causa de políticas como o Auxílio 

Brasil.” 

 

Segundo ele, o consumidor está sendo 

mais criterioso no consumo fora do lar, 

cortando gastos com serviços 

considerados supérfluos, por causa da 

menor renda disponível. Esses recursos 

poupados são usados para o consumo 

dentro do lar, mas há mudanças no 

comportamento de compra: a procura 

por marcas mais baratas se intensificou, 

bem como por marcas próprias das 

redes de supermercado, que custam 

cerca de 15% menos do que os produtos 

de marcas líderes. “Em alguns 

supermercados, a marca própria já 

responde por 25% a 30% das vendas de 

determinadas categorias.” 

 

O consumidor também está usando mais 

as ferramentas digitais para buscar 

preço e tem optado por embalagens de 

menor desembolso ou de melhor custo-

benefício, ou seja, por embalagens 

menores ou pacote família, 

respectivamente. 

 

Apesar da compra mais racional do 

consumidor, Milan diz que há sinais de 

retomada das marcas premium nas 

categorias de commodities, como arroz 

ou feijão. Ele diz, porém, que a 

associação ainda precisa de mais dados 

sobre esse movimento, o que deverá ser 
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apresentado na próxima coletiva, de 

dados de abril. 

 

 
Os principais itens de alta foram o 

tomate, a cebola, o leite e os ovos — Foto: 

Ana Paula Paiva/Valor 

  

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

cia/2022/05/12/cesta-de-compras-

somou-r-73634-alta-de-1545percent-

em-12-meses-diz-abras.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

STJ destrava ações de busca e 
apreensão em todo o país 
 
Paralisação de processos gerou 
insegurança no mercado financeiro 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
12/05/2022 05h00  Atualizado há 48 
minutos 

 

 
Marco Buzzi: liberação vai evitar risco de 

perecimento dos direitos e a propagação 

equivocada da leitura do comando — 

Foto: Divulgação 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reverteu uma decisão que deu muita 

dor de cabeça ao mercado 

financeiro neste último mês. 

As ações de busca e apreensão vão 

voltar a tramitar normalmente em todo 

o país. O comando para 

a liberação desses processos foi 

dado ontem pelos ministros da 2ª 

Seção. 

 

Essa discussão tem origem em 

uma sessão virtual. 

Os ministros resolveram julgar, 

em caráter repetitivo, se as 

notificações enviadas pelos bancos aos 

seus clientes endividados precisam ser 

assinadas. E, nessa ocasião, 

determinaram que as ações de busca e 

apreensão que discutem esse ponto 

deveriam ficar suspensas até o 

julgamento e conclusão do tema. 

 

A forma como a decisão foi redigida, no 

entanto, gerou interpretações 

divergentes no mercado. Advogados que 

atuam na área entenderam que todas as 

ações de busca e apreensão haviam sido 

suspensas - e isso se estendeu para o 

Judiciário. 

 

A primeira e a segunda instâncias 

começaram a aplicar a suspensão de 

forma indiscriminada. O assunto foi 

noticiado, com exclusividade, pela 

coluna digital do Valor, o Valor 

Jurídico. 

 

Essa discussão envolve, 

especificamente, os contratos 

garantidos por alienação fiduciária. É o 

caso dos financiamentos de veículos. O 

pagamento é garantido pelo próprio 

bem que está sendo financiado e se o 

cliente não pagar o que deve, o banco 

pode tomar. 

 

Só que com a suspensão das ações de 

busca e apreensão, as instituições 

financeiras ficam sem acesso a essas 

garantias. Por isso, tanta preocupação. 

 

Existem requisitos que os bancos 

precisam cumprir antes de entrar com a 

ação. O principal deles é constituir o 

devedor em mora, ou seja, dar ciência ao 

cliente de que as parcelas estão em 

atraso e se não houver regularização há 

risco de perder o bem. Isso pode ser feito 

por protesto ou notificação extrajudicial. 

 

Os bancos geralmente optam pela 

notificação extrajudicial. Costumam 

enviar pelos Correios a partir de 90 dias 

de atraso das parcelas. A discussão que 

está no STJ - e será decidida em caráter 
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repetitivo - é sobre os avisos de 

recebimento dessas notificações. 

 

Não há ainda uma data marcada para o 

julgamento em repetitivo. Os ministros 

da 2ª Seção trataram ontem somente da 

determinação que suspendeu as ações 

em todo o país (enquanto esse 

julgamento não acontece). Eles 

abordaram o tema por meio de uma 

questão de ordem. O próprio relator, 

Marco Buzzi, foi quem levantou a 

discussão. 

 

O ministro informou aos colegas que a 

Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban), que atua como amicus 

curiae no caso, e a Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento, parte no 

processo, comunicaram nos autos sobre 

as decisões de primeira e segunda 

instâncias suspendendo toda e qualquer 

ação de busca e apreensão e 

apresentaram pedido para que a 

determinação da Corte fosse revista. 

 

Buzzi concordou. A liberação de todas as 

ações, ele disse, vai “evitar risco de 

perecimento dos direitos e a propagação 

equivocada da leitura do comando” dado 

pelo STJ. O ministro acrescentou que a 

liberação, nesse caso, é possível porque 

a 3ª e a 4ª Turmas - que estão abaixo da 

2ª Seção - têm entendimento favorável 

às instituições financeiras. 

 

O entendimento do relator foi 

acompanhado, de forma unânime, pelos 

demais integrantes da 2ª Seção. Essa 

decisão acaba com um problema grave e 

imediato, mas, segundo advogados, 

ainda não resolve tudo. Há dúvida no 

mercado em relação ao que será 

exatamente discutido no julgamento em 

repetitivo. 

 

O texto do ministro Buzzi diz que a Seção 

vai “definir se é suficiente, ou não, o 

envio de notificação extrajudicial ao 

endereço do devedor indicado no 

contrato, dispensando-se, por 

conseguinte, que a assinatura do aviso 

de recebimento seja do próprio 

destinatário”. 

 

O ministro usa a expressão “do próprio 

destinatário” e esse termo tem dado 

margem a interpretações divergentes no 

mercado. Advogados de bancos que 

atuam junto a montadoras disseram 

ao Valor que dá a entender que a 

discussão será ampla: se pode, um 

terceiro, assinar o recebimento (os 

porteiros, por exemplo, que recebem as 

correspondências nos prédios). 

 

Já a Febraban tem uma interpretação 

mais restritiva. Entende que o caso em 

discussão na 2ª Seção trata 

especificamente sobre as notificações 

que retornaram sem assinatura (nem do 

próprio devedor nem de terceiros). 

 

A entidade diz que o STJ já tem 

jurisprudência firmada sobre a 

assinatura de terceiros - permitindo - e 

que o caso escolhido agora para 

julgamento trata especificamente sobre 

a falta da assinatura. 

 

Ministros ouvidos pelo Valor, 

entretanto, trazem uma terceira versão. 

O objetivo seria definir se basta o envio 

da correspondência para o endereço do 

devedor que consta no contrato - não 

tratando, portanto, de assinatura de 

terceiros ou da devolução da notificação 

sem nenhuma assinatura. Ponderam, no 

entanto, que essas questões podem vir à 

tona durante o julgamento. 

 

Ainda não há data para a análise do 

assunto, mas segundo consta no 

regimento da Corte, deve ocorrer no 

prazo máximo de um ano. O tema será 

analisado por meio de dois processos do 
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Rio Grande do Sul (REsp 1951888 e 

REsp 1951662). 

 

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

cia/2022/05/12/stj-decide-liberar-

acoes-de-busca-e-apreensao.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Parecer do Cade sobre 
Petrobras pode ajudar 
governo a cortar até 15% no 
preço de diesel e gasolina 
 
Decisão do órgão de defesa da 
concorrência pode permitir alinhar 
preços da estatal aos custos de 
exportação de combustíveis em vez dos 
de importação 

 
Fernanda Trisotto, Eliane Oliveira, 
Geralda Doca, Jussara Soares e Gabriel 
Shinohara 
12/05/2022 - 04:30 / Atualizado em 
12/05/2022 - 10:22 
 

Solução de mercado? Governo espera 

usar relatório do Cade para trocar 

parâmetro na política de preços da 

Petrobras e reduzir valor na bomba em 

até 15% Foto: Adriano Machado / 

Reuters 

 

BRASÍLIA - Com a saída de Bento 

Albuquerque do Ministério de Minas e 

Energia e seu substituto Adolfo Sachsida 

já apresentado, o governo agora corre 

para encontrar opções que reduzam os 

preços de gasolina e diesel antes da 

eleição. 

 

Um dos caminhos em discussão é usar 

como base um parecer, ainda não 

concluído, do Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (Cade), em 

medida que, segundo integrantes da ala 

política, teria potencial de cortar o valor 

cobrado nas bombas em até 15%. 

 

Oficialmente, Bento saiu do governo de 

forma consensual, e sua exoneração foi 

descrita no Diário Oficial como “a 

pedido”, mas no último mês Bolsonaro 

não escondia a irritação com o preço dos 

combustíveis e a troca atabalhoada no 

comando da estatal. 

 

Depois de demitir Joaquim Silva e 

Luna após um reajuste de preços em 

março, o governo teve de encontrar 

substitutos para os nomes indicados 

para chefiar a estatal em razão de 

conflito de interesses. 

 

O atual presidente, José Mauro Coelho, 

está há menos de um mês no cargo e é 

considerado braço direito de Bento. 

Depois de defender preços de mercado 

em videoconferência, ele anunciou no 

começo da semana reajuste de 8,87% no 

diesel, em medida que impacta 

diretamente os caminhoneiros, parte da 

base eleitoral do presidente. 

 

O aumento só compensou parcialmente 

a defasagem de preços em relação ao 

valor cobrado no mercado internacional, 

mas foi anunciado dias depois de a 

empresa divulgar lucro de R$ 44,5 

bilhões no primeiro trimestre, um 

resultado que foi chamado por 

Bolsonaro de “crime” em transmissão 

nas redes sociais. 

 

Resolver a alta dos combustíveis é 

prioridade para o núcleo político do 

governo, que defende soluções para 

frear os reajustes ou mecanismos que 

compensem a escalada de preços, como 

alívio aos caminhoneiros. Neste cenário, 

Bento acabou se tornando um entrave 

aos planos do presidente. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-decide-demitir-presidente-da-petrobras-25452307
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-decide-demitir-presidente-da-petrobras-25452307
https://oglobo.globo.com/economia/diesel-sobe-887-partir-de-amanha-primeiro-reajuste-do-novo-presidente-da-petrobras-1-25504270
https://oglobo.globo.com/economia/diesel-sobe-887-partir-de-amanha-primeiro-reajuste-do-novo-presidente-da-petrobras-1-25504270
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/615845-petrobras-registra-lucro-de-4456-bilhoes-no-primeiro-trimestre-alta-de-mais-de-3700-rv1-25501539
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/615845-petrobras-registra-lucro-de-4456-bilhoes-no-primeiro-trimestre-alta-de-mais-de-3700-rv1-25501539
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-diz-que-lucro-da-petrobras-um-crime-que-brasil-pode-quebrar-se-estatal-aumentar-preco-dos-combustiveis-1-25501880
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-diz-que-lucro-da-petrobras-um-crime-que-brasil-pode-quebrar-se-estatal-aumentar-preco-dos-combustiveis-1-25501880
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Oposição a gasoduto 
 
As críticas não partiam apenas de 

Bolsonaro. Bento se posicionou contra a 

pressão do Centrão para liberar a 

construção de gasodutos com recursos 

do pré-sal, em uma conta estimada em 

até R$ 100 bilhões. O ministro almoçou 

com um integrante do Tribunal de 

Contas da União (TCU) há cerca de três 

semanas, quando o assunto foi 

discutido. 

 

Segundo interlocutores, Bento deixou 

claro que não daria autorização ao 

Brasoduto, com o argumento de que a 

medida só faria sentido diante de uma 

alta inesperada no preço da energia 

elétrica, o que não ocorre. E tentou 

tranquilizar o TCU de que estava de olho 

na articulação de parlamentares. 

 

Bento era um dos poucos remanescentes 

da equipe que acompanha Bolsonaro 

desde o início do governo. Restam em 

seu gabinete apenas três nomes desde a 

posse: Paulo Guedes (Economia), 

general Augusto Heleno (Gabinete de 

Segurança Institucional) e Wagner 

Rosário (Controladoria-Geral da União). 

 

Técnicos tentam encontrar uma saída 

para atenuar a alta dos combustíveis 

sem comprometer a imagem do governo. 

A equipe econômica tenta a todo custo 

evitar que alguma medida 

“antimercado” seja adotada por um 

governo eleito com a promessa de ser 

liberal na economia. 

 

O tema é delicado, pois a adoção de 

parâmetros de mercado é considerada 

essencial para evitar desabastecimento. 

O mercado brasileiro é parcialmente 

atendido por importações. A adoção de 

preços em condições artificiais levaria 

importadores a suspenderem compras e, 

no fim, acabaria prejudicando o 

consumidor. 

 

A política de paridade de preços da 

Petrobras leva em conta o valor de 

importação de combustível. Um 

relatório do Cade pode abrir caminho 

para que seja adotada outra referência. 

O órgão de defesa da concorrência abriu 

dois inquéritos para investigar suposto 

abuso da estatal no mercado de 

combustíveis. 

 

Um tem foco na infraestrutura de gás 

natural e petróleo e se baseia em 

auditoria do TCU sobre vendas de 

refinarias. O outro questiona o preço 

cobrado pela petroleira na cadeia de 

combustíveis. 

 

A solução em vista, segundo fontes do 

governo, seria o conselho recomendar 

que a estatal leve em conta os custos de 

exportação de combustíveis, e não os de 

importação, em sua política de preços. 

Segundo técnicos a par das discussões, 

isso poderia fazer o combustível cair até 

15%. 

 

Petrobras e PPSA 
 
Não há ainda consenso, e há quem 

defenda soluções de interferência mais 

diretas, mas a equipe econômica resiste. 

A solução do Cade resolveria o problema 

eleitoral sem comprometer a imagem 

econômica. Assim, a expectativa é de 

pressão no Cade para agilizar o relatório 

e viabilizar o alívio nos preços a tempo 

de causar impacto nas urnas. 

 

Embora o preço dos combustíveis tenha 

sido central nas últimas mudanças no 

comando da Petrobras e do MME, o 

tema não fez parte do primeiro 

pronunciamento de Sachsida, sem 

direito a perguntas de jornalistas. Ele 

preferiu falar sobre privatizações, tema 

presente no debate eleitoral: 
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— Meu primeiro ato como ministro de 

Minas e Energia é solicitar ao ministro 

Paulo Guedes, presidente do conselho 

do PPI (Programa de Parcerias de 

Investimentos), que leve ao conselho a 

inclusão da PPSA no PND (Plano 

Nacional de Desestatização), para 

avaliar as alternativas para a sua 

desestatização. E ainda solicitar também 

o início dos estudos tendentes à 

proposição das alterações legislativas 

necessárias à desestatização da 

Petrobras. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/parecer-do-cade-sobre-
petrobras-pode-ajudar-governo-cortar-
ate-15-no-preco-de-diesel-gasolina-
25507232  
 
Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/novo-ministro-defende-privatizacao-da-petrobras-da-estatal-que-administra-recursos-da-uniao-no-pre-sal-1-25507048
https://oglobo.globo.com/economia/novo-ministro-defende-privatizacao-da-petrobras-da-estatal-que-administra-recursos-da-uniao-no-pre-sal-1-25507048
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/parecer-do-cade-sobre-petrobras-pode-ajudar-governo-cortar-ate-15-no-preco-de-diesel-gasolina-25507232
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/parecer-do-cade-sobre-petrobras-pode-ajudar-governo-cortar-ate-15-no-preco-de-diesel-gasolina-25507232
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/parecer-do-cade-sobre-petrobras-pode-ajudar-governo-cortar-ate-15-no-preco-de-diesel-gasolina-25507232
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/parecer-do-cade-sobre-petrobras-pode-ajudar-governo-cortar-ate-15-no-preco-de-diesel-gasolina-25507232
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/parecer-do-cade-sobre-petrobras-pode-ajudar-governo-cortar-ate-15-no-preco-de-diesel-gasolina-25507232
https://oglobo.globo.com/economia/conheca-as-refinarias-que-petrobras-decidiu-vender-24645859
https://oglobo.globo.com/economia/conheca-as-refinarias-que-petrobras-decidiu-vender-24645859
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Economia 

Dólar chega a bater R$ 5,20 e 
Bolsa tem volatilidade, com 
preocupações sobre juros e 
crescimento no exterior 
 
Receio de desaceleração da atividade 
por causa de elevação das taxas segue 
no radar dos investidores 
 
O Globo 
12/05/2022 - 10:39 / Atualizado em 
12/05/2022 - 11:19 
 

Preocupações com impacto da alta dos 

juros para o crescimento global voltam a 

pesar nos mercados. Foto: DADO 

RUVIC / REUTERS 

 

RIO — O dólar opera com alta ante o 

real, chegando a bater os R$ 5,20, 

enquanto a Bolsa apresenta volatilidade 

no início desta quinta-feira. No exterior, 

seguem as preocupações dos 

investidores sobre os impactos negativos 

das elevações nas taxas de juros para o 

crescimento econômico global. 

 

Por volta de 11h10, a moeda americana 

tinha alta de 0,23%, negociada a R$ 

5,1557 após atingir a máxima de R$ 

5,2091. 

 

No mesmo horário, o Ibovespa subia 

0,10%, aos 104.499 pontos. O principal 

índice da B3 se equilibra entre as quedas 

de empresas do setor de siderurgia e as 

altas dos papéis ligados à economia 

doméstica. 

 

Mais juros e por mais tempo 
 
A divulgação do índice de preços ao 

consumidor (CPI, na sigla em inglês) na 

véspera, que apesar de indicar 

desaceleração veio acima do esperado, 

manteve as expectativas de um ciclo de 

altas de juros longo e acelerado por parte 

do Federal Reserve, Banco Central 

americano. 

 

Nesta quinta, foram divulgados dados 

sobre a inflação ao produtor. O índice 

subiu 0,5% em abril após elevação de 

1,6% em março. 

 

Nos os 12 meses até abril, o índice 

avançou 11,0% após acelerar 11,5% em 

março. Os números foram divulgados 

pelo Departamento do Trabalho 

americano e vieram em linha com as 

expectativas. 

 

Com um aperto monetário acelerado, 

crescem no mercado os receios de um 

cenário de estagflação, marcado por alta 

inflação e baixo crescimento, e por uma 

possível recessão mais adiante. 

 

Nesse contexto, os investidores tendem 

a migrar seus recursos para ativos que 

ofereçam maior segurança, penalizando 

os mercados acionários. 

 

Na cena interna, a inflação também 

preocupa após o IPCA de abril indicar 

maior alta para o mês em 26 anos. 

 

Diante do resultado, o mercado já 

precifica que o ciclo de altas da Selic 

deva continuar e que, mesmo após o seu 

fim, a taxa ficará em nível elevado por 

mais tempo. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-ipca-ja-sobe-429-desde-inicio-do-ano-acima-da-meta-de-inflacao-de-2022-25505597
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-com-inflacao-ja-acima-da-meta-de-2022-analistas-ja-falam-em-juros-de-14-ao-ano-25507173
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-com-inflacao-ja-acima-da-meta-de-2022-analistas-ja-falam-em-juros-de-14-ao-ano-25507173
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 “Mercados globais estão ensaiando 

mais uma sessão de perdas frente à 

manutenção dos receios com 

crescimento e inflação, após o CPI de 

abril ter superado estimativas nos EUA e 

a China ter reportado novos casos de 

Covid-19 em Xangai”, destacaram 

analistas da Guide Investimentos, em 

nota matinal. 

 

Vale e siderúrgicas caem 
 
Entre as ações, as ordinárias da 

Petrobras (PETR3, com direito a voto) 

subiam 0,25% e as preferenciais 

(PETR4, sem direito a voto), 0,45%. 

 

As ordinárias da Vale (VALE3) caíam 

2,55% e as da Siderúrgica Nacional 

(CSNA3), 5,70%. 

 

As preferenciais da Usiminas (USIM5) 

cediam 3,38%. 

 

No setor financeiro, as preferenciais do 

Itaú (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4) 

tinham altas de 0,55% e 0,48%, 

respectivamente. 

 

Na ponta positiva, os ativos ON da 

Qualicorp (QUAL3) subiam 4,19%, 

recuperando-se das fortes perdas 

registradas na véspera. 

 

Os papéis ON do Grupo Fleury (FLRY3) 

subiam 2,34% e os da Cielo (CIEL3), 

1,63%. 

 

Na cena interna, seguem a divulgação 

dos balanços corporativos do primeiro 

trimestre. 

 

O Banco do Brasil reportou lucro líquido 

ajustado de R$ 6,613 bilhões no 

primeiro trimestre, alta de 34,6% na 

base anual. As receitas de prestação de 

serviços somaram R$ 7,52 bilhões, alta 

de 9,4%. Ao término de março, a 

inadimplência chegou a 1,89%. 

 

Os papéis ON do banco (BBAS3) subiam 

1,05%. 

 

A JBS reportou lucro líquido de R$ 5,1 

bilhões no primeiro trimestre, salto de 

151,4% na base anual, impulsionado 

pelas operações nos Estados Unidos. A 

receita líquida foi de R$ 90,8 bilhões, 

alta de 20,8% ante o primeiro trimestre 

do ano passado. 

 

A Minerva teve lucro líquido de R$ 114,6 

milhões, queda de 55,8% na base anual. 

A receita líquida foi de R$ 7,2 bilhões, 

avanço de 24,6% na base de comparação 

anual. 

 

As ordinárias da JBS (JBSS3) caíam 

0,42% e as da Minerva (BEEF3), 4,30%. 

 

Petróleo volátil 
 
Os preços dos contratos futuros do 

petróleo alternavam altas e baixas pela 

manhã. Os investidores ponderam os 

temores em relação a possibilidade de 

recessão e as preocupações com a oferta. 

 

A Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (Opep) cortou sua previsão 

de crescimento da demanda mundial de 

petróleo em 2022 pelo segundo mês 

consecutivo. 

 

Em seu relatório mensal, o grupo de 

países citou o impacto da invasão russa 

da Ucrânia, o aumento da inflação e o 

avanço da Covid-19 na China. 

 

A Opep afirmou que a demanda mundial 

aumentaria 3,36 milhões de barris por 

dia (bpd) em 2022, uma queda de 310 

mil bpd em relação à previsão anterior. 

 

 “Espera-se que a demanda em 2022 seja 

impactada pelos desenvolvimentos 

geopolíticos em andamento na Europa 

Oriental, bem como pelas restrições da 
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pandemia de COVID-19”, disse a Opep 

no relatório. 

 

O documento mostrou que a produção 

da Opep em abril aumentou 153 mil bpd 

para 28,65 milhões de bpd. 

 

Por volta de 10h50, no horário de 

Brasília, o contrato para julho do 

petróleo tipo Brent caía 0,56%, 

negociado a US$ 106,91, o barril. 

 

Já o contrato para junho do petróleo tipo 

WTI cedia 0,06%, cotado a US$ 105,65, 

o barril. 

 

Bolsas no exterior 
 
As bolsas americanas operavam com 

baixas. Por volta de 11h, em Brasília, o 

indice Dow Jones cedia 0,85% e o S&P, 

0,73%. A Bolsa Nasdaq tinha queda de 

1,24%. 

 

No país, ainda foram divulgados 

números sobre o mercado de trabalho. 

Os novos pedidos de seguro-desemprego 

aumentaram em mil pedidos na semana 

encerrada em 07 de maio, totalizando o 

patamar de 203 mil. 

 

Na Europa, as bolsas operam com 

baixas. No mesmo horário, Bolsa de 

Londres caía 1,96% e a de Frankfurt, 

1,80%. Em Paris, ocorria queda de 

2,10%. 

 

As bolsas asiáticas fecharam com 

quedas. O índice Nikkei, da Bolsa de 

Tóquio, caiu 1,77%. Em Hong Kong, 

houve baixa de 2,24% e, na China, de 

0,12%. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/in
vestimentos/dolar-chega-bater-520-
bolsa-tem-volatilidade-com-
preocupacoes-sobre-juros-crescimento-
no-exterior-25507441  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/dolar-chega-bater-520-bolsa-tem-volatilidade-com-preocupacoes-sobre-juros-crescimento-no-exterior-25507441
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/dolar-chega-bater-520-bolsa-tem-volatilidade-com-preocupacoes-sobre-juros-crescimento-no-exterior-25507441
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/dolar-chega-bater-520-bolsa-tem-volatilidade-com-preocupacoes-sobre-juros-crescimento-no-exterior-25507441
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/dolar-chega-bater-520-bolsa-tem-volatilidade-com-preocupacoes-sobre-juros-crescimento-no-exterior-25507441
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/dolar-chega-bater-520-bolsa-tem-volatilidade-com-preocupacoes-sobre-juros-crescimento-no-exterior-25507441
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Economia 

Volume de serviços prestados 
sobe 1,7% em março ante 
fevereiro 
 
Serviços acumulam alta de 13,6% em 12 
meses, mostram dados do IBGE 

 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
12 de maio de 2022 | 09h12 

 
RIO - O volume de serviços prestados 

no País subiu 1,7% em março ante 

fevereiro, segundo os dados 

da Pesquisa Mensal de Serviços 

(PMS), divulgados nesta quinta-feira, 

12, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). No 

mês anterior, o resultado do indicador 

foi revisto de -0,2% para alta de 0,4%. 

 

Garçom trabalha em restaurante; IBGE 

divulgou resultado do setor de serviços 

em março Foto: Daniel 

Teixeira/Estadão 

 

O resultado de março ficou acima da 

mediana de 0,8% das estimativas dos 

analistas ouvidos 

pelo Estadão/Broadcast e dentro do 

intervalo das previsões, de queda de 

1,5% a alta de 3,2%. 

 

Na comparação com março do ano 

anterior, houve elevação de 11,4% em 

março de 2022, já descontado o efeito da 

inflação. Nessa comparação, as 

previsões eram de uma elevação de 5,8% 

a 10,7%, com mediana positiva de 8,4%. 

 

A taxa acumulada no ano - que tem como 

base de comparação o mesmo período 

do ano anterior - foi de aumento de 

9,4%. Em 12 meses, os serviços 

acumulam alta de 13,6%. 

 

A receita bruta nominal do setor de 

serviços subiu 1,2% em março ante 

fevereiro. Na comparação com março de 

2021, houve avanço de 17,9% na receita 

nominal. 

 

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

ias/geral,servicos-marco,70004064471  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/setor-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,servicos-marco,70004064471
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,servicos-marco,70004064471
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Economia 

Taesa capta R$ 1,25 bi, em sua 
maior emissão de ‘títulos 
verdes’ 
 
Luciana Collet 
12 de maio de 2022 | 05h20 

 

 
Captação foi classificada com uma das 

melhores do setor elétrico  Foto: Marcos 

Arcoverde/AE 

 

A transmissora de energia Taesa 

concluiu nesta quarta-feira sua 12ª 

emissão de debêntures, no valor de R$ 

1,25 bilhão, na maior captação de títulos 

verdes da companhia. Os recursos serão 

destinados aos empreendimentos em 

construção da empresa, com destaque 

para lote arrematado no último leilão, 

realizado em dezembro passado. 

 

A demanda pela emissão alcançou R$ 

2,1 bilhões e foi classificada como uma 

das melhores captações do setor elétrico 

nos últimos dois anos, atingindo um 

baixo prêmio em relação aos títulos do 

Tesouro Nacional (NTN-B): na primeira 

série, com prazo de 7 anos, o spread 

sobre a NTN-B de referência é de 0,09%; 

na segunda série, com prazo de 10 anos, 

de 0,22%; e na terceira série, de 15 anos, 

de 0,21%. 

 

Mais de 90% desse valor foram 

financiados por investidores pessoa 

física, totalizando 17.500 CPFs. 

  

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

/coluna-do-broad/taesa-capta-r-125-bi-

em-sua-maior-emissao-de-titulos-

verdes/  

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/taesa-capta-r-125-bi-em-sua-maior-emissao-de-titulos-verdes/
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/taesa-capta-r-125-bi-em-sua-maior-emissao-de-titulos-verdes/
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/taesa-capta-r-125-bi-em-sua-maior-emissao-de-titulos-verdes/
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/taesa-capta-r-125-bi-em-sua-maior-emissao-de-titulos-verdes/
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Privatização não é solução 
para preço de combustíveis, 
diz Pacheco 
 
Presidente do Senado diz que momento 
é muito ruim para privatizar a empresa 

 
12.mai.2022 às 12h08 
Renato Machado 
BRASÍLIA 
 
O presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta 

quinta-feira (12) que o momento atual "é 

muito ruim" para a privatização da 

Petrobras e que essa não será uma 

medida rápida de se implementar. O 

senador mineiro questionou se a 

privatização da empresa seria a solução, 

mesmo a médio e longo prazo, para a 

redução ou estabilização do preço dos 

combustíveis. 

 

As declarações acontecem um dia após o 

novo ministro das Minas e Energia, 

Adolfo Sachsida, afirmar que vai pedir o 

início de estudos para a privatização da 

empresa. Sachsida disse que isso seria 

parte do seu "primeiro ato" na pasta, 

após ser anunciado na quarta-feira (11). 

 

Pacheco participou na manhã desta 

quinta-feira de uma reunião com 

secretários da Fazenda dos estados 

justamente para discutir a questão 

tributária sobre combustíveis. Após o 

encontro, ele foi questionado por 

jornalistas sobre o plano do novo 

ministro das Minas e Energia de 

privatizar a Petrobras. 

 
O presidente do senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), conversa com 

jornalistas ao sair do gabinete - Pedro 

Ladeira - 15.dez.2021/Folhapress 

 

O presidente do Senado repetiu que acha 

importante a realização de estudos e o 

aperfeiçoamento do modelo atual da 

Petrobras. No entanto, disse que isso 

"não está no radar" atualmente. 

 

"Mas não considero que esteja no radar 

ou na mesa de discussão neste momento 

a privatização da empresa porque o 

momento é muito ruim para isso", 

afirmou Pacheco. 

 

"Temos dificuldade de valorização de 

ativos, estamos passando por um 

momento difícil no Brasil de contenção 

de problemas e de uma necessidade de 

estabilidade, de modo que essa é uma 

medida que pode ser estudada o quanto 

for necessário, mas não é uma medida 

rápida de ser tomada, vai demandar 

muito diálogo, participação da 

sociedade civil porque a Petrobras é um 

ativo nacional", acrescentou. 

 

Na sequência, o presidente do Senado 

foi questionado sobre a visão do governo 

federal de que considerava a 

privatização da Petrobras como um 

mecanismo para solucionar os 

problemas envolvendo preços dos 

combustíveis no Brasil. 

 

Pacheco então respondeu que não é 

certamente uma solução de curto prazo 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/renato-machado.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/mercado/2022/05/novo-ministro-de-minas-e-energia-diz-que-vai-pedir-estudos-para-privatizar-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/novo-ministro-de-minas-e-energia-diz-que-vai-pedir-estudos-para-privatizar-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/novo-ministro-de-minas-e-energia-diz-que-vai-pedir-estudos-para-privatizar-petrobras.shtml
http://www.folha.com.br/
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e que pode não ser nem mesmo a médio 

e longo prazo. 

 

"Essa [privatização da Petrobras] 

definitivamente não é uma solução de 

curto prazo, assim como não é uma 

solução de curto prazo a PEC 110 

[reforma tributária]. A PEC 110 é uma 

solução de médio e longo prazo. Essa 

solução da privatização da Eletrobras 

[quis dizer Petrobras], na verdade, não 

se tem a compreensão nem se isso é uma 

solução, de médio ou de longo prazo", 

disse o senador. 

 

"Então estudos podem ser feitos, é o 

papel do ministro fazer todos os estudos 

necessários, que sejam os mais bem-

feitos possível. Mas entre o estudo e a 

realidade da concretização disso há uma 

distância muito longa e da qual o 

Congresso Nacional não se apartará", 

completou. 

 

Na última segunda-feira (9), a Petrobras 

anunciou um novo reajuste no preço do 

diesel. O preço médio do combustível 

teve uma alta de 8,87% nas refinarias, 

passando de R$ 4,51 para R$ 4,91 por 

litro. O repasse aos consumidores 

depende de políticas comerciais de 

distribuidoras e postos de combustíveis. 

 

O preço dos combustíveis tornou-se um 

dos principais temas da agenda do 

governo federal, que vem sofrendo 

desgaste por conta da alta dos valores. 

 

O presidente da República, Jair 

Bolsonaro (PL), decidiu apontar o dedo 

para a Petrobras, criticando os lucros e a 

distribuição de dividendos da 

companhia para seus 

acionistas. Bolsonaro chegou a falar que 

era um "estupro" o lucro da empresa. 

 

Impulsionada pela escalada do preço do 

petróleo após o início da Guerra da 

Ucrânia, a Petrobras fechou o primeiro 

trimestre de 2022 com lucro de R$ 44,5 

bilhões. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/privatizacao-nao-e-solucao-
para-preco-de-combustiveis-diz-
pacheco.shtml  
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Economia 

Governo dos EUA quer 
segunda safra anual de grãos 
 
Diferentemente do Brasil, porém, clima 
por lá não é favorável 

 
11.mai.2022 às 23h15 
 
A inflação dos alimentos bateu forte na 

mesa dos norte-americanos, e 

o presidente Joe Biden quer incentivar 

até uma segunda safra anual em diversas 

áreas do país para aumentar a oferta de 

comida. 

 

Para os fazendeiros norte-americanos, a 

segunda safra não será tão fácil como é 

para os brasileiros. Condições climáticas 

na maioria das áreas de produção 

dos Estados Unidos não permitem o 

segundo plantio. 

 

Devido a esses riscos, o governo dos 

Estados Unidos vai elevar o seguro nos 

municípios com possibilidade de 

segunda safra, beneficiando os 

produtores que se arriscarem neste 

segundo plantio. 

 

 
Nota de dólar cercada por grãos - Dado 

Ruvic - 9.mai.2022/Reuters 

 

Produtores que semeiam soja após o 

trigo atualmente arcam com os custos no 

caso de uma adversidade climática. 

 

Na avaliação do governo, os fazendeiros 

dos Estados Unidos devem aumentar a 

produção de grãos para compensar, em 

parte, a ausência dos produtos 

da Ucrânia no mercado internacional. 

 

Em uma fazenda em Illinois, nesta 

quarta-feira (11), Biden disse que pelo 

menos 20 milhões de toneladas de grãos 

estão parados nos armazéns da Ucrânia, 

com dificuldades para serem colocados 

no mercado internacional, devido à 

guerra provocada pelos russos. 

 

O presidente dos Estados Unidos alertou 

sobre a necessidade de investimentos na 

agricultura para o aumento da 

produção, mas destacou também a 

necessidade da redução dos custos no 

processo produtivo. 

 

Quanto aos custos, o fertilizante é um 

dos que mais subiram recentemente. Por 

isso, o governo vai dobrar o volume de 

crédito para a produção doméstica de 

adubo, um programa anunciado 

inicialmente em março deste ano. 

 

Com o novo repasse, o subsídio dado ao 

setor atingirá US$ 500 milhões. Para se 

adequar a essa linha de crédito, o 

produtor de fertilizante necessita ser 

independente e não estar ligado aos 

atuais grandes fornecedores. 

 

Além disso, o fertilizante tem de ser 

produzido nos Estados Unidos e por 

empresas norte-americanas, visando 

uma redução da dependência externa. 

Assim como o Brasil, os Estados Unidos 

também têm dependência externa nesse 

setor. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/batata-morango-e-maracuja-lideram-inflacao-veja-itens-que-mais-subiram.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/joe-biden/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/estados-unidos/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/empresas-protelam-vendas-de-fertilizantes-e-precos-explodem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/empresas-protelam-vendas-de-fertilizantes-e-precos-explodem.shtml
http://www.folha.com.br/
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Ao incentivar o aumento de produção de 

grãos, Biden quer afastar o fantasma da 

inflação que, assim como nos demais 

países do mundo, afeta os Estados 

Unidos. A taxa anual de inflação está em 

8,3%, impulsionada pelos alimentos, 

que registram alta de 9,4% no período. 

Há quatro décadas, o país não registrava 

taxas tão elevadas. 

 

Para aumentar a produtividade e reduzir 

custos de produção, o governo norte-

americano promete ampliar assistência 

técnica aos produtores e melhorar a 

infraestrutura do país.  

 

Café As exportações brasileiras do mês 

passado recuaram para 2,81 milhões de 

sacas, 24% a menos do que em abril de 

2021, segundo dados do Cecafé 

(Conselho dos Exportadores de Café do 

Brasil). 

 

Café 2 Com o recuo de abril, as 

exportações acumuladas no ano caem 

11%, em volume. Já as receitas, devido 

aos preços elevados, sobem para US$ 3,1 

bilhões, 56% a mais do que de janeiro a 

abril do ano passado. 

 

Efeito guerra As exportações 

brasileiras de café para a Rússia caíram 

para 273 mil sacas de janeiro a abril, 

uma queda de 35%, em relação a igual 

período do ano passado, segundo o 

Cecafé. 

 

De volta As importações de carne de 

frango da União Europeia feitas no 

Brasil subiram 19% nos dois primeiros 

meses deste ano, atingindo 36 mil 

toneladas. 

 

Pode ser mais Com as dificuldades de 

exportações pela Ucrânia, os europeus 

informaram que terão de importar mais 

produto brasileiro. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas
/vaivem/2022/05/governo-dos-eua-
quer-segunda-safra-anual-de-
graos.shtml  
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Análise de prejuízo fiscal deve 
ocorrer em 5 anos a partir da 
apuração, decide Carf 
 
12 de maio de 2022, 8h48 
 
A 3ª Turma da Câmara Superior 

do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf) estipulou que o 

prazo de cinco anos para a Receita 

Federal analisar — e questionar 

— valores de prejuízo fiscal usados para 

abatimento do IRPJ começa a contar a 

partir da apuração desse prejuízo, e não 

da sua compensação em exercícios 

posteriores. 

 

Reprodução 

 

O prejuízo fiscal ocorre quando a 

empresa possui despesas dedutíveis em 

valor superior à receita tributável. 

Nesses casos, o contribuinte pode usar o 

valor apurado para abater o imposto de 

renda dos exercícios seguintes, em até 

30% ao ano. 

 

A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) alegava que o prazo de 

cinco anos para análise da regularidade 

desses valores deveria ter início no 

período em que o saldo for aproveitado 

por meio de compensação. Por outro 

lado, uma mineradora pedia que a 

contagem começasse já na apuração do 

prejuízo. 

 

A conselheira relatora Vanessa Marini 

Cecconello lembrou que o prazo de cinco 

anos é computado a partir da ocorrência 

do fato gerador. A regra seria aplicável 

ao recálculo do IRPJ pelo abatimento 

dos valores, pois isso se equipara a 

lançar valores nos períodos em questão. 

 

Ou seja, o abatimento das despesas dos 

prejuízos fiscais se sujeita ao prazo de 

decadencial de cinco anos. "Pensar de 

forma diversa seria eternizar a 

possibilidade do Fisco rever a apuração 

de tributos dos contribuintes", diz 

trecho do voto. A decadência serve para 

dar segurança jurídica entre o Fisco e o 

contribuinte. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

13609.721302/2011-89 

  

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

12/analise-prejuizo-fiscal-ocorrer-anos-

partir-apuracao  
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PL muda prerrogativas, 
fiscalização, honorários e 
jornada de advogados 
 
12 de maio de 2022, 10h54 
 
O Senado concluiu nesta quarta-feira 

(11/5) a votação do projeto que 

estabelece critérios para a busca e 

apreensão em escritórios de advocacia 

(PL 5.284/2020). De iniciativa do 

deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), 

o projeto foi relatado pelo senador 

Weverton (PDT-MA) e segue agora para 

a sanção da Presidência da República. 

 

O Senado aprovou o texto que veio da 

Câmara, analisando alguns pedidos de 

destaque. A expectativa é de que ele seja 

aprovado rapidamente pelo presidente, 

Jair Bolsonaro, e vire lei. 

 

O texto faz uma série de alterações no 

Estatuto da Advocacia (Lei 8.906, de 

1994) e promove mudanças em outras 

leis referentes a prerrogativas do 

advogado, fiscalização da atividade, 

honorários e limites de impedimentos ao 

exercício da profissão. Veja, abaixo, os 

principais pontos do projeto. 

 

Busca e apreensão 

 

O texto, aprovado no dia 4 de maio na 

Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ), proíbe a concessão de 

medida cautelar para busca e apreensão 

em escritórios de advocacia com base 

somente em declarações de delação 

premiada sem confirmação por outros 

meios de prova. A proibição se aplica 

ainda ao escritório ou local de trabalho 

do advogado (em casa, por exemplo). 

Para conceder a liminar, o juiz deverá 

considerá-la excepcional, desde que 

exista fundamento. 

 

Conforme o texto, deverá haver sempre 

um representante da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) para 

acompanhar a busca e a apreensão, além 

do próprio advogado cujo escritório está 

sendo investigado. O representante da 

OAB deverá zelar pelo cumprimento do 

mandado, podendo impedir que 

documentos, mídias e objetos não 

relacionados à investigação sejam 

analisados, fotografados, filmados, 

retirados ou apreendidos do escritório 

de advocacia. Essa regra deve ser 

respeitada pelos agentes que cumprem o 

mandado, sob pena de abuso de 

autoridade. 

 

Se for tecnicamente inviável a 

segregação da documentação, da mídia 

ou dos objetos não relacionados à 

investigação (por conta da sua natureza 

ou volume), a cadeia de custódia deverá 

preservar o sigilo do conteúdo. Caso essa 

regra não seja cumprida, o 

representante da OAB relatará o fato à 

autoridade judiciária e à OAB, para a 

elaboração de notícia-crime em desfavor 

dos que infringiram a lei. O texto 

também garante o direito de o 

representante da OAB, bem como o 

profissional investigado, 

acompanharem a análise dos 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152257
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:1994-07-04;8906
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:1994-07-04;8906
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/04/ccj-aprova-limites-para-busca-e-apreensao-em-escritorios-de-advocacia
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documentos e dos dispositivos de 

armazenamento de informação. 

 

Conforme o projeto, a autoridade 

responsável deverá informar com 

antecedência mínima de 24 horas, à 

seccional da OAB, a data, o horário e o 

local em que serão analisados os 

documentos e os equipamentos 

apreendidos. Em caso de urgência 

fundamentada pelo juiz, o prazo poderá 

ser inferior, ainda garantido o direito de 

acompanhamento tanto do 

representante da OAB quanto do 

advogado investigado. 

 

O projeto trata de muitos outros temas 

relacionados à pratica da advocacia, 

como o crime de violação de 

prerrogativa, garantia de honorários, 

teletrabalho, regras para estágio, forma 

de sociedade, jornada de trabalho e 

defesa oral. 

 

Violação de prerrogativa 

 

Segundo o texto, o crime previsto no 

Estatuto da Advocacia de violar direito 

ou prerrogativa de advogado terá a pena 

aumentada de detenção de três meses a 

um ano para detenção de dois a quatro 

anos. Entre os direitos do advogado, 

estão o de inviolabilidade do escritório, 

de comunicação com os clientes e de 

presença de representante da OAB 

quando preso em flagrante por motivo 

ligado ao exercício da advocacia. 

 

Consultoria 

 

Pelo projeto, as atividades de 

consultoria e assessoria jurídicas podem 

ser exercidas de modo verbal ou por 

escrito, a critério do advogado e do 

cliente, sem necessidade de mandato ou 

de contrato de honorários. O texto 

remete ao Conselho Federal da OAB a 

competência privativa de analisar e 

decidir sobre a prestação efetiva desse 

tipo de serviço por meio de processo 

disciplinar próprio, assim como sobre os 

honorários, resguardado o sigilo. 

 

Defesa oral 

 

Quanto ao poder de intervenção do 

advogado em instâncias investigatórias 

ou de julgamento, o projeto permite ao 

profissional usar da palavra, pela ordem, 

em qualquer tribunal judicial ou 

administrativo, em órgãos deliberativos 

da administração e em comissões 

parlamentares de inquérito (CPIs). O 

advogado também poderá sustentar 

oralmente as razões de qualquer recurso 

ou processo no momento do julgamento, 

seja em sessões presenciais ou 

telepresenciais. 

 

A mesma defesa deverá ser permitida 

em recurso contra decisão monocrática 

de relator que julgar o mérito ou não 

admitir recursos de apelação; em 

recurso ordinário; especial; 

extraordinário; embargos de 

divergência; ou ação rescisória, 

mandado de segurança, reclamação, 

habeas corpus e outras ações de 

competência originária. 

 

Além de autoridades, servidores e 

serventuários da Justiça, também os 

membros do Ministério Público deverão 

dispensar ao advogado, no exercício da 

profissão, tratamento digno, 

preservando e resguardando, de ofício, a 

imagem, a reputação e a integridade do 

profissional. 

 

Liberação em bloqueio 

 

Na hipótese de bloqueio universal do 

patrimônio do cliente por decisão 

judicial, deverá ser garantida ao 

advogado a liberação de até 20% dos 

bens bloqueados a título de honorários e 
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reembolso de gastos com a defesa. A 

exceção será para situações que 

envolvam crimes de tráfico de drogas ou 

exploração de trabalho escravo, quando 

os bens apreendidos serão confiscados. 

 

Se os valores forem em dinheiro (em 

espécie ou em conta), o montante será 

transferido diretamente para a conta do 

advogado ou escritório de advocacia. 

Nos demais casos, o advogado poderá 

optar por ficar com o bem ou por sua 

venda em leilão, com o valor excedente 

depositado em conta vinculada ao 

próprio processo judicial. 

 

Honorários 

 

O texto também inclui outras regras no 

estatuto sobre honorários advocatícios, 

especificando, por exemplo, que a 

dispensa do pagamento dos honorários 

de sucumbência (pela perda da causa) 

no âmbito de acordos nas esferas 

judiciais ou administrativas será válida 

somente depois do pedido de renúncia 

dos poderes outorgados aos advogados. 

 

Nessas situações, os honorários serão 

devidos proporcionalmente ao trabalho 

realizado nos processos. Esse 

pagamento proporcional ocorrerá ainda 

quando surgirem eventos de sucesso 

decorrentes da atuação do profissional 

mesmo depois do fim da relação 

contratual com o cliente. 

 

De qualquer forma, o distrato e a 

rescisão, mesmo formalmente 

celebrados, não configuram renúncia 

expressa aos honorários pactuados. 

Entretanto, quanto aos valores dos 

precatórios a serem repassados aos 

estados e municípios referentes à 

complementação de fundos 

constitucionais, como o Fundef e o 

Fundeb, o texto permite a dedução de 

honorários dos valores acrescidos a 

título de juros de mora. Essa dedução 

não valerá para as causas decorrentes da 

execução de título judicial oriundo de 

ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público Federal. 

 

Honorários fixados 

 

Quando o valor da causa for muito baixo 

ou o proveito econômico de quem 

perdeu o processo for inestimável ou 

irrisório, o Código de Processo Civil 

(CPC – Lei 13.105, de 2015) determina 

que o juiz fixará os honorários por meio 

de apreciação equitativa. Nesses casos, o 

texto determina ao juiz observar os 

valores recomendados pelo conselho 

seccional da OAB ou 10% do valor da 

condenação — o que for maior. 

 

Sociedades de advogados 

 

O texto aprovado trata ainda das 

relações entre advogados e escritórios de 

advocacia, remetendo à OAB a 

fiscalização, o acompanhamento e a 

definição de parâmetros e da relação 

jurídica entre advogados e sociedades de 

advogados ou entre os sócios e o 

advogado associado, inclusive quanto à 

associação sem vínculo empregatício. 

 

O advogado poderá se associar a uma ou 

mais sociedades de advogados ou 

sociedades unipessoais de advocacia, 

sem vínculo empregatício, para 

prestação de serviços e participação nos 

resultados em pactuação livre a ser 

registrada no conselho seccional da 

OAB. O projeto especifica que o contrato 

de associação deverá conter a descrição 

exata do serviço a ser prestado, a forma 

de repartição dos riscos e das receitas, o 

prazo de duração e a responsabilidade 

pelo fornecimento de condições 

materiais e pelo custeio das despesas. 

 

Jornada de trabalho 

https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2015-03-16;13105
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Por outro lado, não será admitida a 

averbação de contrato de associação que 

contenha, em conjunto, os elementos 

que caracterizam a relação de emprego 

listados na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

 

Quanto à jornada de trabalho, em vez 

das 4 horas contínuas diárias e 20 horas 

semanais para o advogado empregado, 

como fixa a lei atual, o projeto impõe 

carga de 8 horas contínuas e 40 horas 

semanais, sem previsão de acordo ou 

convenção coletiva estipular outra 

jornada. 

 

Com a mudança de redação, também 

acaba a garantia dada pelo estatuto de 

que o tempo à disposição do empregador 

será contado como trabalho, seja no 

escritório ou em atividades externas. 

Pelo projeto, advogados que atuem 

como servidores na administração 

pública poderão ser sócios 

administradores desses escritórios, 

situação hoje vedada pelo Estatuto do 

Servidor Público Federal (Lei 8.112, de 

1990). 

 

Trabalho remote 

 

O texto permite o uso, a critério do 

empregador, do trabalho 

exclusivamente presencial; do trabalho 

não presencial, do teletrabalho ou 

trabalho a distância; e do trabalho misto. 

No caso do estágio profissional durante 

pandemias ou situações excepcionais, 

também poderá ocorrer o regime de 

teletrabalho. Com informações 

da Agência Senado. 

 

Clique aqui para ler o PL 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
12/pl-muda-prerrogativas-fiscalizacao-
honorarios-jornada-advogados  
 

Retorne ao índice 

  

https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:1990-12-11;8112
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:1990-12-11;8112
https://www.conjur.com.br/dl/pl-52842020-busca-apreensao-escritorios.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mai-12/pl-muda-prerrogativas-fiscalizacao-honorarios-jornada-advogados
https://www.conjur.com.br/2022-mai-12/pl-muda-prerrogativas-fiscalizacao-honorarios-jornada-advogados
https://www.conjur.com.br/2022-mai-12/pl-muda-prerrogativas-fiscalizacao-honorarios-jornada-advogados


30 

 

 

TJ-GO suspende multa a 
advogados que abandonaram 
sessão do júri 
 
12 de maio de 2022, 11h39 
 
O desembargador José Paganucci 

Júnior, do Tribunal de Justiça de Goiás, 

nesta quarta-feira (11/5), em liminar, 

suspendeu a exigência de uma multa de 

100 salários mínimos — R$ 121 mil —, 

aplicada aos advogados Luiz Carlos da 

Silva Neto e Bruno Franco Lacerda 

Martins pelo suposto abandono 

injustificado de uma sessão plenária do 

júri. 

 

Advogados deixaram sessão devido a 

irregularidades cometidas pelo juiz 

 

Paganucci considerou que o abandono 

da sessão "está atrelado ao próprio 

exercício da defesa do constituinte dos 

impetrantes". Ele lembrou que Luiz 

Carlos e Bruno continuam como 

advogados no feito, enquanto a 

Defensoria Pública, intimada para 

patrocinar a defesa, já solicitou sua 

desabilitação. 

 

O magistrado ainda determinou a 

notificação do juiz Lourival Machado da 

Costa, da 2ª Vara Criminal dos Crimes 

Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri 

de Goiânia, responsável pela decisão, 

para prestar as informações necessárias. 

 

A sessão em questão ocorreu no último 

dia 2/5 e se referia ao caso da morte do 

radialista Valério Luiz, atingido por seis 

tiros em 2012. Os advogados 

representavam o cartorário Maurício 

Sampaio, ex-presidente do Atlético 

Goianiense e atual vice do conselho de 

administração do time. Ele é acusado de 

ser o mandante do crime, ocorrido à 

época em que ele atuava como vice-

presidente do clube. 

 

Nesta terça-feira (10/5), a OAB-GO 

pediu a suspensão da multa. No 

mandado de segurança, o procurador de 

prerrogativas da seccional, Frederico 

Manoel Sousa Álvares, explicou que os 

advogados abandonaram o plenário 

devido a condutas irregulares do juiz. 

 

O magistrado teria mantido o 

julgamento mesmo estando pendente 

um procedimento paralelo que 

questiona a sua imparcialidade como 

presidente do Tribunal do Júri. Além 

disso, o Conselho de Sentença teria sido 

formado indevidamente por jurados 

sorteados a partir da lista de 

convocação da 2ª Vara, e não da 4ª 

Vara, que seria o Juízo natural 

competente. 

 

O próprio Lourival teria reconhecido 

indiretamente a conduta dos advogados, 

pois posteriormente remarcou a sessão 

para o dia 13/6 e estabeleceu o sorteio e 

a convocação dos jurados integrantes da 

lista da 4ª Vara. 

 

De acordo com a OAB-GO, tais situações 

"maculariam em demasia a realização do 

júri e afetariam o julgamento por meio 

de nulidades que comprometeriam os 

esforços do próprio Poder Judiciário e 

https://www.conjur.com.br/2018-fev-04/lewandowski-mantem-juri-popular-cartola-acusado-homicidio
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das partes". Assim, a atitude dos 

advogados seria plausível, "cuidando-se 

de inarredável questão de ordem, com 

aptidão para obstar o curso do 

julgamento". 

 

Clique aqui para ler a decisão 

5270542-23.2022.8.09.0051 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
12/tj-go-suspende-multa-advogados-
abandonaram-sessao-juri  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/tj-go-suspende-multa-advogados.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mai-12/tj-go-suspende-multa-advogados-abandonaram-sessao-juri
https://www.conjur.com.br/2022-mai-12/tj-go-suspende-multa-advogados-abandonaram-sessao-juri
https://www.conjur.com.br/2022-mai-12/tj-go-suspende-multa-advogados-abandonaram-sessao-juri
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STJ nega progressão de 
regime a mãe presa que não 
tem guarda do filho 
 
De acordo com o colegiado, o caso não 
se amolda aos objetivos da legislação. 
 
quarta-feira, 11 de maio de 2022 
 
Por maioria, a 6ª turma do STJ 

confirmou decisão do TJ/SC que negou 

a progressão especial de regime de 

cumprimento de pena a uma mulher 

condenada por tráfico de drogas, pelo 

fato de que ela não tem a guarda de seu 

filho menor de 12 anos. Esse tipo de 

progressão está previsto no artigo 112, 

parágrafo 3º, da lei 7.210/84 (lei de 

execução penal). 

 

 
Negada progressão especial a mãe que 

não tem guarda do filho.(Imagem: 

Stocksnap) 

 

De acordo com o colegiado, o caso não 

se amolda aos objetivos da legislação, 

relacionados à preservação da saúde 

física e emocional da criança durante a 

primeira infância. 

 

Segundo o processo, o TJ/SC manteve a 

decisão do juízo de execução, que 

revogou a progressão especial sob o 

fundamento de que a apenada, além de 

não ter a guarda do menor há cerca de 

três anos, fez visitas esporádicas ao 

filho antes de ser presa. 

 

Fundamentação idônea 

 

A Defensoria Pública impetrou habeas 

corpus no STJ, alegando que o 

Judiciário não pode criar essa restrição, 

pois a lei não condicionou a progressão 

especial à manutenção da guarda da 

criança. Após o ministro Sebastião Reis 

Júnior, relator, negar o habeas corpus, 

a defesa recorreu para que o caso fosse 

submetido à turma julgadora. 

 

Acolhido pela maioria do colegiado, o 

voto do relator destacou que, segundo 

o acórdão recorrido, a mulher se 

dedicou a atividades ilícitas após 

entregar o filho para a avó paterna, 

depois que o pai foi morto durante 

perseguição policial. 

 

Alinhado com o precedente da corte 

(RHC 152.552), o ministro observou 

que a circunstância de a criança estar 

sob os cuidados da avó é fundamento 

idôneo para justificar a não concessão 

da progressão especial. 

 

"Não bastasse o genitor da criança ter 

sido morto em perseguição policial, a 

sentenciada optou por seguir o mesmo 

caminho, ao envolver-se com o crime 

de tráfico e delitos correlatos, ao invés 

de se fazer presente na vida do menor 

que já perdeu o pai." 

 

 Processo: HC 677.060 

 

Leia o acórdão. 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes
/365814/stj-nega-progressao-de-
regime-a-mae-presa-que-nao-tem-
guarda-do-filho  
 
Retorne ao índice 

  

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC677060
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/A258737A1DCC52_progressaoregimemaepresa.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/365814/stj-nega-progressao-de-regime-a-mae-presa-que-nao-tem-guarda-do-filho
https://www.migalhas.com.br/quentes/365814/stj-nega-progressao-de-regime-a-mae-presa-que-nao-tem-guarda-do-filho
https://www.migalhas.com.br/quentes/365814/stj-nega-progressao-de-regime-a-mae-presa-que-nao-tem-guarda-do-filho
https://www.migalhas.com.br/quentes/365814/stj-nega-progressao-de-regime-a-mae-presa-que-nao-tem-guarda-do-filho
https://www.migalhas.com.br/
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Advogado sobre MP que 
moderniza cartórios: "foco é 
desburocratizar" 
 
A medida provisória foi aprovada no 
plenário da Câmara dos Deputados na 
semana passada e agora será apreciada 
pelo Senado Federal. 
 
quinta-feira, 12 de maio de 2022 
 
O foco principal da MP 1.085/21, que 

cria o Serp - Sistema Eletrônico dos 

Registros Públicos, é tentar 

desburocratizar ao máximo os serviços 

cartorários. Assim opinou o advogado, 

professor de Direito Notarial e Registral 

e coordenador da coluna Migalhas 

Notariais e Registrais, Carlos 

Eduardo Elias de Oliveira. 

 

A medida provisória foi aprovada no 

plenário da Câmara dos Deputados na 

semana passada e agora será apreciada 

pelo Senado Federal. 

 

O texto estabelece novas regras para o 

registro de títulos em cartórios, 

disciplinando um sistema eletrônico 

desses registros com conexão entre 

todos os ofícios do país. A mudança vai 

permitir, por exemplo, que um cartório 

faça uma consulta eletrônica sobre algo 

registrado em outra cidade. 

 

Em entrevista ao Migalhas, Elias 

explicou que o foco da MP é muito 

claro: tentar desburocratizar ao 

máximo questões relativas 

especialmente a imóveis e negócios que 

tocam nos cartórios de registro de 

imóveis. 

"A MP acaba tocando também em 

questões não imobiliárias e garantias, 

ainda que de forma bem singela." 

 

No vídeo abaixo, ele explica, em linhas 

gerais, o que propõe a medida 

provisória. Assista: 

 

Vantagens da MP 1.085 

 

Na avaliação do advogado, a MP 1.085 

facilita a vida do cidadão, que de 

qualquer lugar do país poderá ter a 

acesso com mais facilidade aos serviços 

cartorários. 

 

"A medida provisória também faz 

alterações periféricas em outras leis, 

como a lei de incorporação 

imobiliária e a lei de loteamento. E faz 

essas alterações com o objetivo de 

tentar corrigir pequenos entraves que 

haveria, na visão do mercado, para 

determinados negócios imobiliários." 

 

Veja abaixo as vantagens elencadas pelo 

profissional: 

 

Por que a MP tem sido alvo de 

críticas? 

 

Apesar dos benefícios citados por 

Carlos Eduardo, o texto da medida 

provisória tem recebido críticas por 

parte dos tabeliães e registradores. 

Durante a entrevista, o advogado 

explicou o porquê: 

 

"O grande ponto é que ela parte do 

pressuposto que as especialidades 

seriam todas uma única só, e elas não 

são. As especialidades são totalmente 

independentes apesar de serem 

integrantes de um grande gênero - o de 

serviços notariais e registrais." 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1085.htm
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-notariais-e-registrais
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-notariais-e-registrais
https://www.migalhas.com.br/autor/carlos-eduardo-elias-de-oliveira
https://www.migalhas.com.br/autor/carlos-eduardo-elias-de-oliveira
https://www.migalhas.com.br/quentes/365406/camara-aprova-mp-que-cria-sistema-de-registros-publicos-eletronico
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm
https://www.migalhas.com.br/
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Na opinião do professor, elas têm uma 

atuação operacional totalmente 

diferente. 

 

"No momento em que você cria uma 

central única que é a Serp, que exige 

que todas as especialidades integrem a 

sua base de dados e prestem os serviços 

adequadamente, isso pode ser um 

empecilho a própria eficiência." 

 

Por fim, salientou que a MP faz 

remissão ao CNJ, que poderá, no seu 

entendimento, ter uma certa liberdade 

para regulamentar, corrigir e aparar 

arestas. 

 

Confira: 

 

Cartórios na era da tecnologia 

 

Como visto acima, os serviços 

cartorários estão mudando e se 

modernizando. Para ficar por dentro 

das novidades, acompanhe o 

evento "Entendendo o 

funcionamento dos cartórios na 

era da tecnologia", realizado por 

Migalhas. O semanário online 

acontecerá no dia 23/5, segunda-feira, 

9h às 12h30. Para conferir a 

programação completa e inscrever-

se, clique aqui. 

  

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

/365854/advogado-sobre-mp-que-

moderniza-cartorios--foco-e-

desburocratizar  

 

Retorne ao índice 
  

https://eventos.migalhas.com.br/evento/337/entendendo-o-funcionamento-dos-cartorios-na-era-da-tecnologia
https://eventos.migalhas.com.br/evento/337/entendendo-o-funcionamento-dos-cartorios-na-era-da-tecnologia
https://eventos.migalhas.com.br/evento/337/entendendo-o-funcionamento-dos-cartorios-na-era-da-tecnologia
https://eventos.migalhas.com.br/evento/337/entendendo-o-funcionamento-dos-cartorios-na-era-da-tecnologia
https://www.migalhas.com.br/quentes/365854/advogado-sobre-mp-que-moderniza-cartorios--foco-e-desburocratizar
https://www.migalhas.com.br/quentes/365854/advogado-sobre-mp-que-moderniza-cartorios--foco-e-desburocratizar
https://www.migalhas.com.br/quentes/365854/advogado-sobre-mp-que-moderniza-cartorios--foco-e-desburocratizar
https://www.migalhas.com.br/quentes/365854/advogado-sobre-mp-que-moderniza-cartorios--foco-e-desburocratizar
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Moraes aplica nova multa a 
Daniel Silveira; soma é de R$ 
540 mil 
 
Parlamentar diz estar cumprindo 
indulto presidencial. Mas, segundo o 
ministro, enquanto não analisada 
constitucionalidade do decreto, ação 
penal prossegue normalmente. 
 
quinta-feira, 12 de maio de 2022 
 
O ministro Alexandre de 

Moraes aplicou nova multa, no valor de 

R$ 135 mil, ao deputado Daniel 

Silveira em razão de novo 

descumprimento de medidas cautelares 

impostas no âmbito da AP 1.044, na 

qual foi condenado pelo Supremo por 

crimes de ameaça ao Estado 

Democrático de Direito e coação no 

curso do processo. 

 

O valor, que corresponde a mais nove 

dias em que o parlamentar deixou de 

usar tornozeleira eletrônica, soma-se 

aos R$ 405 mil de sanção 

pecuniária aplicada pelo ministro no 

último dia 3/5. 

 

 
Moraes aplica nova multa a Daniel 

Silveira. Soma é de R$ 540 

mil.(Imagem: Gabriela 

Biló/Folhapress) 

 

Análise pendente do indulto 

 

Em sua decisão, o ministro reitera que, 

enquanto não houver a análise da 

constitucionalidade do decreto de 

indulto presidencial pelo STF (em 

discussão nas ADPFs 964, 965, 966 e 

967) e, consequentemente, decisão 

sobre a extinção de punibilidade ou o 

início do cumprimento da pena, a ação 

penal prossegue normalmente, 

inclusive quanto à observância das 

medidas cautelares impostas, 

referendadas pelo Plenário. 

 

De acordo com relato da oficiala de 

Justiça designada para intimar Silveira, 

o deputado recusou-se a assinar o 

mandado de intimação, mesmo tendo 

ciência da decisão, e afirmou que "não 

vai mais usar tornozeleira, pois está 

cumprindo o decreto do presidente da 

República". 

 

A Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária (Seape-

DF) informou que ele não compareceu 

para instalação do novo equipamento, 

mas seu advogado devolveu a 

tornozeleira que estava em seu poder. O 

equipamento será encaminhado ao 

Instituto de Criminalística da Polícia 

Civil do Distrito Federal, para a 

realização da perícia criminal, em razão 

de recorrentes questionamentos da 

defesa acerca de sua integridade e 

funcionamento, e para verificar a 

ocorrência de eventuais danos. 

 

Descumprimentos autônomos 

 

A defesa de Daniel Silveira apresentou 

agravo regimental contra a decisão em 

que foi aplicada a multa de R$ 405 mil 

pela não observância, por 27 vezes, das 

medidas cautelares, entre 30/3 e 2/5. 

Para o ministro, não há justificativa 

para o descumprimento autônomo das 

medidas cautelares, e, diante da 

continuidade das violações ao 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/alexandre-de-moraes
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/alexandre-de-moraes
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/quentes/365187/moraes-multa-daniel-silveira-em-r-405-mil-por-descumprir-cautelares
https://www.migalhas.com.br/quentes/365292/daniel-silveira-diz-que-nao-usara-tornozeleira--cumprindo-decreto
https://www.migalhas.com.br/quentes/364416/decreto-de-bolsonaro-impede-prisao-de-daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/
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monitoramento eletrônico e do não 

comparecimento para colocação de 

nova tornozeleira, o valor inicial deve 

ser atualizado. 

 

O relator determinou que a defesa de 

Silveira se manifeste, em 24 horas, 

sobre o descumprimento das medidas 

cautelares a partir de 3/5 e indique sua 

disposição de cumprir, imediatamente, 

a determinação judicial ou nova recusa 

em utilizar o equipamento, sob pena de 

fixação de multas diárias cumulativas. 

 

 Processo: AP 1.044 

 

Leia a íntegra da decisão. 

  

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

/365837/moraes-aplica-nova-multa-a-

daniel-silveira-soma-e-de-r-540-mil  

 

Retorne ao índice 
  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6207102
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/EBE70A8DBE6046_multadanielsilveira.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/365837/moraes-aplica-nova-multa-a-daniel-silveira-soma-e-de-r-540-mil
https://www.migalhas.com.br/quentes/365837/moraes-aplica-nova-multa-a-daniel-silveira-soma-e-de-r-540-mil
https://www.migalhas.com.br/quentes/365837/moraes-aplica-nova-multa-a-daniel-silveira-soma-e-de-r-540-mil
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Transparência e 
confiabilidade do Anexo de 
Riscos Fiscais da LDO 
 
Documento permite à sociedade o 
escrutínio dos dados e formas de 
cálculo usados na construção do 
orçamento 
 
MARIA RAPHAELA 
MATTHIESEN 
BRENO VASCONCELOS 
LEONARDO ALVIM 
12/05/2022 05:30 
 
comentários 

Crédito: Ana Volpe/Agência Senado 

 

Ao traçar a linha do tempo da história da 

riqueza no país[1], Jorge Caldeira 

descreve os esforços que começaram a 

ser implementados após as eleições de 

1994 para domar os métodos arbitrários 

e poderes excepcionais do governo 

federal. Como conta o autor, era 

fundamental, naquele momento, 

recolher os demônios da dívida pública. 

 

Entre as ações previstas para esse 

saneamento, foi editada a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), que 

integrava o conjunto de medidas 

instituídas pelo Programa de 

Estabilidade Fiscal (PEF) com a 

finalidade de reduzir o déficit público e 

estabilizar a dívida pública em relação ao 

PIB (Produto Interno Bruto). 

 

A LRF foi desenhada com forte apelo à 

transparência, identificada pela 

experiência internacional como um dos 

instrumentos mais eficazes para a 

disciplina fiscal[2]. Como narram os 

documentos que resgatam o trâmite 

legislativo de seu Projeto de Lei 

originário, o tratamento dispensado a 

essa matéria visa consagrar, no plano 

legal, os princípios da divulgação e 

acesso amplos a informações 

confiáveis, abrangentes, atualizadas e 

comparáveis sobre as contas públicas 

nos três níveis de governo, incluindo os 

objetivos e metas da política fiscal, as 

projeções que balizam os orçamentos 

públicos. 

 

Nesse contexto, o artigo 4º da LRF 

direcionava as medidas para a melhoria 

da gestão fiscal e do planejamento 

orçamentário à elaboração de dois 

Anexos: o de Metas Fiscais (§1º e §2º) e 

a outro, o de Riscos Fiscais, voltado a 

propor medidas em relação a riscos 

fiscais, assim entendidos os passivos 

contingentes e outros capazes de afetar 

as contas públicas (§3º)[3]. 

 

Divulgado pela primeira vez em 2003, 

na Lei 10.707, o Anexo passou a ser 

integrado por temas tributários apenas 

com a Lei 11.178/2005, tratado entre 

os riscos específicos[4] no item relativo às 

demandas judiciais contra a União, com 

estimativas elaboradas pela Receita 

Federal do Brasil (RFB)[5]. 

 

Ao longo dos últimos 17 anos, os dados 

sobre o impacto fiscal das demandas 

judiciais tributárias têm ganhado 

destaque, tendo sido utilizados inclusive 

como fundamento em decisões de 

mérito e debates sobre modulação de 

efeitos no Poder Judiciário[6]. 

 

Sob a perspectiva da transparência 

ampla e da garantia de previsibilidade ao 

https://www.jota.info/autor/maria-raphaela-dadona-matthiesen
https://www.jota.info/autor/maria-raphaela-dadona-matthiesen
https://www.jota.info/autor/breno-ferreira-martins-vasconcelos
https://www.jota.info/autor/leonardoalvim
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/inspertax/transparencia-e-confiabilidade-do-anexo-de-riscos-fiscais-da-ldo-12052022#respond
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orçamento, contudo, os objetivos que 

motivaram a criação do Anexo ainda não 

foram totalmente alcançados. 

 

A título de exemplo, entre 2008 e 2020 

o tema “PIS e COFINS. Base de cálculo, 

inclusão do ICMS” (Tema 69 da 

repercussão geral) foi apontado no 

Anexo como risco fiscal estimado em R$ 

250 bilhões. Em resposta fornecida a 

pedido de acesso à informação, em 2017, 

a RFB esclareceu que tal valor foi 

apurado pela presunção de que o ICMS 

representa 9,57% do valor do 

PIS/Cofins. Este percentual foi aplicado 

aos valores da arrecadação total do 

PIS/Cofins (excluindo-se as instituições 

financeiras). 

 

Ocorre que, a respeito desse percentual 

de 9,57%, o órgão afirmou não 

ter recuperado nenhum dado que 

pudesse esclarecer sobre ‘a metodologia 

empregada pelos pareceristas na 

elaboração da referida Nota nº 001, de 

2008[7], que embasava a estimativa de 

impacto do tema no orçamento público. 

 

Apenas em 2018 a forma de cálculo foi 

revista, passando a RFB a adotar nova 

metodologia para a apuração da 

estimativa de risco fiscal. 

 

O exemplo não é isolado. 

 

No Anexo que acompanha a mais 

recente LDO publicada (Lei 

14.194/2021), dos 39 temas listados 

entre as ações tributárias com risco 

possível no STF e no STJ, 19 não 

contavam com estimativa de impacto 

disponível para consulta[8]. 

 

As informações prestadas para dois 

assuntos listados no Anexo chamam 

ainda mais a atenção: os valores 

apontados nas estimativas de impacto 

relativas aos Temas 684[9] (R$ 19,4 

bilhões) e 756[10] (R$ 472,7 bilhões) da 

repercussão geral foram obtidos com 

base em metodologia “em fase de 

apuração” pela RFB, a quem cabe a 

elaboração das estimativas. 

 

Além disso, com relação ao tema 

736[11] (R$ 3,7 bilhões), a resposta ao 

pedido de acesso à informação se limita 

a informar que a “Estimativa não foi 

realizada pelo CETAD”, apesar de o tema 

constar no Anexo de Riscos Fiscais 

desde 2018, com a edição da Lei 

13.473/2017. Para o 1108[12] (R$ 4 

bilhões) da repercussão geral, a Nota 

SIC registra somente que Não consta 

histórico desta apuração no CETAD. 

 

Embora a elaboração do Anexo já tenha 

passado por mudanças positivas[13], os 

exemplos citados mostram que o cálculo 

das estimativas de risco das demandas 

judiciais tributárias ainda requer 

atenção e melhorias. 

 

O Anexo de Riscos Fiscais da LDO é 

importante instrumento não só para a 

projeção do equilíbrio orçamentário de 

longo prazo, mas também para o 

exercício pleno da cidadania, 

permitindo à sociedade o escrutínio dos 

dados e formas de cálculo utilizados na 

construção do orçamento. 

 

A necessidade de tornar pública a 

metodologia utilizada na apuração dos 

riscos estimados, aliás, é reconhecida 

pelo próprio texto introdutório do 

Anexo, que inclui entre os objetivos 

buscados na elaboração do documento 

a explicitação dos critérios utilizados 

para a mensuração dos riscos e para a 

construção de projeções[14]. 

 

Além disso, dada a escassez, a 

concretização do risco estimado pode 

levar, em última análise, à frustração de 

execução de políticas públicas. Em um 
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país com tantas carências, o assunto 

transcende a tecnicidade contábil-fiscal 

e se transforma em premissa 

fundamental para a realização de valores 

constitucionais. 

 

Assim, o cumprimento da LRF, com a 

elaboração de cálculos embasados em 

metodologia transparente e confiável 

para todas ações judiciais, é necessário 

para se permitir o controle social e evitar 

surpresas à União e aos administrados. 

 

Com esse norte, ao longo do ano as 

estimativas de risco divulgadas no 

Anexo para as demandas judiciais 

tributárias serão submetidas a análise na 

linha de pesquisa dedicada à avaliação 

da transparência e confiabilidade do 

Anexo de Riscos Fiscais da LDO do 

Núcleo de Tributação do Insper. As 

conclusões obtidas no estudo serão 

publicadas e ofertadas ao debate 

público, para a formulação de propostas 

de melhoria na elaboração do Anexo. 

 
[1] CALDEIRA, Jorge. História da 

Riqueza no Brasil – Cinco Séculos de 

Costumes e Governos. Rio de Janeiro: 

Ed. Estação Brasil, 2017, pág. 591. 

 
[2] Trâmite do projeto de lei acessível 

em: https://drive.google.com/driv

e/folders/1t8h5XZADltI98wLayiZ

8kQMLJMjaCc00 

 
[3] Trâmite do projeto de lei acessível 

em: https://drive.google.com/driv

e/folders/1t8h5XZADltI98wLayiZ

8kQMLJMjaCc00 

 
[4] O anexo de riscos fiscais aborda riscos 

gerais (macroeconômicos) e riscos 

específicos, entre os quais estão os 

decorrentes de demandas judiciais, 

que dizem respeito aos ativos e aos 

passivos contingentes do governo e se 

relacionam a eventos que ocorrem de 

maneira irregular (conforme descrição 

constante no anexo que acompanha a 

Lei nº 14.194/21. 

 
[5] Além disso, desde 2015 a classificação 

de risco das demandas judiciais 

informadas no Anexo, assim como as 

demais informações reportadas sobre o 

tema, seguem os critérios estabelecidos 

pela Portaria AGU nº 40/2015. 

 
[6] Nesse sentido, em 2017 a União 

formulou pedido de modulação de 

efeitos do acórdão proferido pelo 

Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE nº 574.706/PR, sobre 

o fundamento de que o aproveitamento 

retroativo da decisão pelos contribuintes 

acarretaria prejuízo estimado em 

R$250,3 bilhões, afetando o equilíbrio 

orçamentário e financeiro. Os potenciais 

impactos financeiros de decisões 

proferidas pelo STF também foram 

debatidos, exemplificativamente, nos 

RE 556.664, RE 500.17, RE 559.937. 

 
[7] Parecer nº 257/2017 – Pedido de 

acesso à informação nº 

16853005661201787. 

 
[8] Limitação a 20 salários mínimos na 

apuração da base de cálculo de 

contribuições a terceiros; COFINS/PIS. 

Importação. Exigência de lei 

complementar para a disciplina de PIS e 

COFINS sobre a importação. Lei 

nº  10.865/2004; IOF. Fato gerador. 

Incidência nos contratos de mútuo onde 

não participem instituições financeiras. 

Factoring. Artigo 13 da Lei nº 9.779/99; 

IRPJ. Demonstrações financeiras. 

Correção monetária. Julho e agosto de 

1994. Constitucionalidade. Art. 38 da 

Lei 8880/94; IRPJ. Contratos de Swap 

para fins de Hedge. Resultados 

financeiros. Art 5º, Lei 9779/99. Antigo 

RE 596286; Imunidade. Imposto 

Importação. Caracterização de atividade 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/inspertax/transparencia-e-confiabilidade-do-anexo-de-riscos-fiscais-da-ldo-12052022#_ftnref1
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https://drive.google.com/drive/folders/1t8h5XZADltI98wLayiZ8kQMLJMjaCc00
https://drive.google.com/drive/folders/1t8h5XZADltI98wLayiZ8kQMLJMjaCc00
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/inspertax/transparencia-e-confiabilidade-do-anexo-de-riscos-fiscais-da-ldo-12052022#_ftnref3
https://drive.google.com/drive/folders/1t8h5XZADltI98wLayiZ8kQMLJMjaCc00
https://drive.google.com/drive/folders/1t8h5XZADltI98wLayiZ8kQMLJMjaCc00
https://drive.google.com/drive/folders/1t8h5XZADltI98wLayiZ8kQMLJMjaCc00
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/inspertax/transparencia-e-confiabilidade-do-anexo-de-riscos-fiscais-da-ldo-12052022#_ftnref4
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/inspertax/transparencia-e-confiabilidade-do-anexo-de-riscos-fiscais-da-ldo-12052022#_ftnref5
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/inspertax/transparencia-e-confiabilidade-do-anexo-de-riscos-fiscais-da-ldo-12052022#_ftnref6
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filantrópica executada a luz de preceitos 

religiosos (ensino, caridade e divulgação 

dogmática) com assistência social; 

Imposto de importação. Comércio 

internacional. Direitos Antidumping. 

Retroatividade. Diversidade de estágios 

da operação de importação; IPI. 

Princípio da Seletividade. Aplicação de 

alíquota mais favorável à operação de 

industrialização de embalagens restrita 

às indústrias alimentícias; IPI. 

Incidência. Bacalhau: processo de 

alteração de sua apresentação natural; 

Crédito presumido de IPI na base de 

cálculo do PIS e da COFINS; 

Contribuição Previdenciária. 

Cooperativas. LC 84/96, artigo 1º, inciso 

II. Alegação de cobrança de alíquotas 

superiores às das empresas em geral; 

CSL e IRPJ sobre rendimentos em 

aplicações financeiras de renda fixa ou 

variável e superávits das entidades 

fechadas de previdência complementar. 

Ausência de finalidade lucrativa; 

Constitucionalidade da expressão “de 

forma não cumulativa” constante no 

caput do art. 20 da Lei 8212/1991, o qual 

prevê a sistemática de cálculo da 

contribuição previdenciária devida pelo 

segurado empregado e pelo trabalhador 

avulso; Incidência de Imposto de Renda 

sobre os depósitos bancários 

considerados como omissão de receita 

ou de rendimento, em face da previsão 

contida no art. 42 da Lei 9.430/1996; 

Possibilidade de exclusão da base de 

cálculo do PIS e do COFINS dos valores 

correspondentes a créditos presumidos 

de ICMS decorrentes de incentivos 

fiscais concedidos pelos Estados e pelo 

Distrito Federal; Incidência do Imposto 

de renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 

Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros 

de mora e correção monetária) recebida 

pelo contribuinte na repetição do 

indébito; Possibilidade de desoneração 

de Estrangeiro com residência 

permanente no Brasil em relação às 

taxas cobradas para o processo de 

regularização migratória; 

Constitucionalidade da inclusão dos 

expurgos inflacionários na correção 

monetária incidente sobre valores 

depositados em juízo; Alcance da 

imunidade tributária prevista no artigo 

150, inciso VI, alínea e, da Constituição 

Federal, em relação a suportes materiais 

importados e produzidos fora do Brasil 

que contenham obras musicais de 

artistas brasileiros; e Limitação a 20 

(vinte) salários mínimos na apuração da 

base de cálculo de contribuições a 

terceiros. 

 
[9] RE 659.412 – PIS E COFINS. 

Incidência sobre as receitas decorrentes 

da locação de bens móveis. 

 
[10] RE 841.979 – PIS e COFINS. 

Validade de critérios de aplicação da 

não-cumulatividade. 

 
[11] RE nº 796.939 – Multa por 

indeferimento administrativo de 

pedidos de ressarcimento, compensação 

e restituição. Discussão sobre a 

aplicação das multas de 50% dos §§ 1 5 e 

17 do art. 74 da Lei nº 9.430/1996, na 

redação que lhes foi conferida pelo art. 

62 da Lei nº 12.249/2010, em caso de 

indeferimento de pedidos de 

ressarcimento de compensação já 

efetuados (ou que venham a ser 

efetuados), ressalvando-se a 

possibilidade da incidência de multa em 

caso de má-fé do contribuinte. 

 
[12] RE 1.285.177 – Aplicabilidade do 

princípio da anterioridade geral (anual 

ou de exercício) em face das reduções de 

benefícios fiscais previstos no Regime 

Especial de Reintegração de Valores 

Tributários. 

 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/inspertax/transparencia-e-confiabilidade-do-anexo-de-riscos-fiscais-da-ldo-12052022#_ftnref9
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[13] A exemplo da indicação dos recurso 

especiais e extraordinários vinculados 

ao tema e da segregação, quando 

possível, da estimativa correspondente 

aos 5 anos que precedem a elaboração do 

Anexo e ao  impacto anual estimado. 

 
[14] Disponível 

em https://sisweb.tesouro.gov.br/

apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUB

LICACAO:38983, acessado em 

10/05/2022, pág. 7. 
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Sachsida abre cartilha liberal, 
silencia sobre combustíveis e 
tenta mudar a pauta 
 
Novo ministro defendeu aprovação do 
novo marco do setor elétrico e mudança 
do regime de partilha nas licitações do 
pré-sal 
 
FABIO GRANER 
12/05/2022 10:42 
 
comentários 

Adolfo Sachsida é o novo ministro de 

Minas e Energia - Foto: Marcello Casal 

Jr/Agência Brasil 

 

Em seu primeiro discurso, o ministro 

de Minas e Energia, Adolfo 

Sachsida, silenciou sobre o problema 

dos combustíveis, tão caro para seu 

chefe, o presidente Jair Bolsonaro, e 

abriu sua cartilha liberal para dar ênfase 

à agenda de melhoria regulatória, 

privatizações e à necessidade de o país 

aproveitar o processo de revisão das 

cadeias globais de produção com 

medidas “estruturais”, que atraiam 

capitais privados. 

 

A uma semana da votação do processo 

da Eletrobras pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU), disse que a venda, 

criticada pelas candidaturas 

oposicionistas ao Planalto, é 

fundamental para essa atração de capital 

internacional. E anunciou como 

primeiros atos como ministro pedidos 

para incluir no programa de 

privatizações a PPSA, estatal que recebe 

os barris do modelo de partilha de 

produção, e para que sejam feitos 

estudos para uma possível venda da 

Petrobras ao setor privado. 

 

O gesto é meramente político. É 

virtualmente impossível vender a PPSA 

neste ano e, a empresa em si, nada vale, 

o que tem valor são os barris que são da 

União e na qual a estatal é meramente 

uma instância de passagem. 

 

Propor a discussão de que medidas 

legislativas seriam necessárias para 

venda da Petrobras, por sua vez, só 

serve agora para marcar diferença com a 

oposição, que defende uma empresa que 

atue para conter os preços dos 

combustíveis. Em meio à crescente 

pressão de Bolsonaro para intervir na 

empresa, é uma clara tentativa de mudar 

de assunto. 

 

O novo ministro defendeu a aprovação 

do novo marco do setor elétrico e a 

mudança do regime de partilha nas 

licitações do pré-sal. E fez a propaganda 

usual das medidas do crédito. No 

discurso, foi o Sachsida de sempre. A ver 

como será na prática diária de ministro, 

na pasta que hoje carrega os maiores 

desafios para o governo atual e cujos 

temas são pedras no caminho da 

tentativa de reeleição de Bolsonaro. 

 

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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STJ discute não incidência de 
IRPJ sobre honorários pagos a 
administradores 
 
Julgamento, que foi interrompido por 
um pedido de vista, é inédito no 
tribunal 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
12/05/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Divulgação 

 

As empresas podem deduzir da base de 

cálculo do IRPJ, no regime de apuração 

pelo lucro real, valores destinados 

a administradores e conselheiros 

mesmo que não sejam pagamentos fixos 

e mensais, o que inclui retiradas e 

eventuais e pagamentos de honorários a 

esses profissionais. 

 

Esse foi o voto apresentado na 1ª Turma 

do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) pela relatora, ministra Regina 

Helena Costa, favorável às empresas, no 

julgamento do recurso especial (REsp 

1746268/SP) que discute se as 

companhias podem deduzir esses 

valores da base de cálculo do IRPJ. Após 

o seu voto, o julgamento foi 

interrompido por um pedido de vista do 

ministro Gurgel de Faria. 

 

O julgamento é inédito no STJ. Em 

primeiro grau, a decisão foi favorável as 

empresas, de modo a permitir a dedução 

dos valores em discussão da base 

do IRPJ, reduzindo assim a tributação 

paga por elas. Em segundo grau, porém, 

o tribunal de origem, o TRF3, reformou 

a decisão, por entender que os valores 

destinados a administradores e 

conselheiros só podem ser deduzidos da 

base de cálculo do IRPJ, na apuração do 

lucro real, se eles forem fixos e mensais. 

 

Um dos argumentos do TRF3 foi que, 

entre outros atos normativos, a 

tributação da retirada eventual de 

valores para pagamento 

de administradores e conselheiros é 

prevista no artigo 31 Instrução 

Normativa da Receita Federal 93/97, 

posteriormente reproduzido no inciso I, 

do artigo 357, do Decreto 3.000/99. 

Segundo esses dispositivos, não são 

dedutíveis da base de cálculo do IRPJ, 

no lucro real, as retiradas que 

“não correspondam à remuneração 

mensal fixa por prestação de serviços”. 

 

A ministra Regina Helena, porém, votou 

no sentido de restabelecer a decisão de 

primeiro grau. De acordo com a relatora, 

essa restrição na dedutibilidade de 

valores da base de cálculo do IRPJ foi 

superada a partir de sucessivos diplomas 

legais. 

 

Além disso, a relatora afirmou 

que não se pode impor um obstáculo à 

dedução de valores da base de cálculo do 

Imposto de Renda por meio de atos 

infralegais, no caso instrução normativa 

e decretos. “O que existe hoje é a vedação 

constante de instrução normativa, tão 

somente, porque diplomas legais foram 

sucessivamente alterados”, disse Regina 

Helena. 

 

Entre outros precedentes, Regina 

Helena ressaltou que o STJ, no 

julgamento do EREsp 1443771/RS, em 
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14 de abril de 2021, que trata do crédito 

presumido de ICMS, entendeu que é 

vedado tributar um valor pelo IRPJ com 

fundamento apenas em atos normativos 

infralegais. 

 

Além disso, a magistrada afirmou que os 

valores em discussão no recurso não se 

compatibilizam com a própria 

materialidade do IRPJ. Ela explicou 

que, em princípio, todos os custos e 

despesas operacionais são dedutíveis da 

base de cálculo do IRPJ no lucro real, 

independentemente de previsão legal. 

Os valores pagos aos administradores e 

conselheiros, assim, mesmo que 

eventuais, se enquadrariam nesse 

conceito. A restrição a essa dedução é 

que deveria estar prevista em lei, afirma 

Regina Helena. 

 

Com o pedido de vista do ministro 

Gurgel de Faria, não há data para o 

julgamento ser retomado. 
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Brasil 

Inflação pelo IPCA fica em 
1,06%, maior taxa para abril 
desde 1996 
 
Em 12 meses, indicador teve elevação 
de 12,13% 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — Rio 
11/05/2022 09h04  Atualizado há 3 
minutos 

 
A inflação oficial brasileira, medida 

pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), 

marcou 1,06% em abril, após ase 

situar em 1,62% em março. É o maior 

resultado para o mês desde 1996, 

quando foi 1,26%. Já o 

resultado acumulado em 12 

meses atingiu a marca de 12,13%. É a 

maior taxa em 12 meses desde outubro 

de 2003 (13,98%) As informações foram 

divulgadas nesta quarta-feira pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Em abril de 2021, a 

inflação foi de 0,31%. 

 

A taxa de abril de 2022 ficou acima da 

mediana das projeções de 39 instituições 

financeiras e consultorias, ouvidas 

pelo Valor Data, de uma expansão de 

1%. O resultado ficou dentro do intervalo 

das projeções, que ia de 0,60% a 1,24%. 

 

Pelo indicador em 12 meses, a alta de 

12,13% em abril veio após os 11,30% 

acumulados até março. 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 12,06%, com 

projeções entre 11,96% e 12,33%. 

 

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. 

 

Grupos 
 
Das nove classes de despesas usadas 

para cálculo do IPCA, seis tiveram 

desaceleração na passagem entre março 

e abril. Apenas um dos nove grupos, no 

entanto, teve deflação no mês: 

habitação, com queda de 1,14%, ante alta 

de 1,15% em março. O movimento foi 

puxado pela queda nos preços deenergia 

elétrica (-6,27%). A partir de 16 de abril, 

passou a vigorar a bandeira tarifária 

verde, sem cobrança extra na conta de 

luz. 

 

Com suavização no ritmo de alta entre o 

terceiro e quarto mês de 2022, 

apareceram alimentação e bebidas (de 

2,42% para 2,06%), vestuário (de 1,82% 

para 1,26%), transportes (de 3,02% para 

1,91%), despesas pessoais (de 0,59% 

para 0,48%) e educação (de 0,15% para 

0,06%). 

 

Por outro lado, houve alta mais marcada 

em artigos de residência (de 0,57% para 

1,53%), saúde e cuidados pessoais (de 

0,88% para 1,77%). Comunicação 

mudou de rumo (de -0,05% para 

0,08%). 
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— Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil 

 

Difusão 
 
O índice de difusão do IPCA avançou de 

76,13% em março para 78,2% um mês 

depois, o maior patamar desde janeiro 

de 2003, quando foi de 85,94%. O índice 

mede a proporção de itens com alta de 

preços em relação aos 377 que são 

acompanhados pelo IBGE. Na avaliação 

do analista do IBGE André Filipe 

Almeida, o movimento pode estar ligado 

ao aumento de custos da economia, com 

frete e combustíveis. 

 

“Um dos fatores que pode influenciar na 

maior disseminação na alta de preços é 

um aumento de custos pela economia, 

ligada a aspectos como custo de frete, 

alta dos combustíveis. Tudo isso pode 

estar influenciando”, disse. 

 

Considerando apenas os alimentos, o 

índice de difusão avançou de 74,40% em 

março para 79,17% em abril. Nos itens 

não alimentícios, o índice se manteve em 

77,51% nos dois meses. 

 

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

2022/05/11/ipca-sobe-106percent-e-

registra-maior-taxa-para-abril-desde-

1996.ghtml   
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Finanças 

Manhã no mercado: Ativos 
têm respiro em dia de dados 
de inflação nos EUA e no 
Brasil 
 
Por Felipe Saturnino e Matheus Prado, 
Valor — São Paulo 
11/05/2022 08h36  Atualizado há 2 
horas 

 
Os mercados financeiros globais iniciam 

a quarta-feira com viés positivo 

tentando devolver parte do tombo 

recente, à espera dos dados de abril 

do índice de preços ao consumidor 

(CPI, na sigla em inglês) dos 

Estados Unidos, que devem exibir a 

primeira desaceleração desde agosto de 

2021 na base anual. Investidores 

acompanham os números de perto para 

ajustar as suas apostas sobre o ritmo de 

alta de juros que deverá ser imprimido 

pelo Federal Reserve (Fed, banco central 

americano) para conter a maior inflação 

em 40 anos. 

 

A expectativa dos economistas 

consultados pelo “Wall Street Journal” é 

de que a inflação americana tenha 

recuado a 8,1% em abril, de 8,5% no mês 

anterior. Na comparação mensal, o CPI 

deve ter avançado 0,2%. 

 

Ontem, o diretor do Fed Christopher 

Waller disse que esta é a hora de acelerar 

a velocidade de elevação das taxas, 

porque isto “deve ser feito com a 

economia forte”. Já Loretta Mester, 

presidente da distrital do Fed em 

Cleveland, afirmou em entrevista que 

um aumento de 0,75 ponto percentual 

não está para sempre descartado, mas 

que não é o foco de momento. 

Atualmente, os futuros de Fed Funds 

negociados na CME Group atribuem 

chance de apenas 10% de alta de tal 

magnitude na próxima reunião do Fed, 

em junho. 

 

Dado que um Fed “atrás da curva” está 

respondendo à inflação alta, o mercado 

prestará muita atenção às leituras do 

número cheio e do núcleo (medida que 

exclui itens voláteis como energia e 

alimentos) do CPI, diz o TD Securities. 

“Um indicador forte pode manter os 

ativos de risco sob pressão, o que pode 

ajudar a inclinar a curva [de juros 

americana]”, afirmam os analistas do 

banco americanos, que ressaltam que o 

CPI de abril deve confirmar que a 

inflação teve pico em março. 

 

No Brasil, o destaque da sessão também 

vai para os dados de inflação, com a 

divulgação do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril. A 

mediana das 39 projeções colhidas 

pelo Valor Data mostra que o 

indicador avançou 1% na margem, 

desaceleração em relação aos 1,62% de 

março. Em 12 meses, a inflação deve ter 

ficado em 12,06%. 

 

Os dados de inflação corrente devem ser 

decisivos para um comportamento mais 

positivo do mercado de juros doméstico, 

após a ata da última reunião do Comitê 

de Política Monetária (Copom) do Banco 

Central admitir alto nível de incerteza e 

pregar serenidade diante da conjuntura 

incerta e volátil. Mas o ambiente externo 

também pode impactar de maneira 

significativa a performance das taxas, a 

depender da leitura do CPI americano, 

com potencial efeito negativo nos ativos 

de risco globais e positivo no dólar. 
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— Foto: USP Imagens 
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Finanças 

Petróleo sobe mais de 3% 
com oferta fraca nos EUA 
 
Cenário geopolítico continua no foco 
dos investidores 
 
Por Olivia Bulla, Valor — São Paulo 
11/05/2022 08h44  Atualizado há 2 
horas 

 
Os preços do petróleo são negociados em 

alta firme nesta quarta-feira, de mais de 

3%, em meio à expectativa de oferta 

fraca nos Estados Unidos, após o 

Departamento de Energia do país (DoE, 

na sigla em inglês) cortar a previsão de 

alta na produção americana neste ano 

para 731 milhões de barris por dia, de 

833 milhões barris diários antes. 

 

Pouco depois de 8h42, o WTI para junho 

subia 3,93%, para US$ 103,68. O 

vencimento de julho do Brent estava a 

US$ 3,73%, cotado a US$ 106,28. 

 

Os investidores seguem preocupados 

com a situação da oferta e demanda, à 

luz da guerra entre Rússia e Ucrânia e da 

situação geopolítica em geral. 

 

 
— Foto: C Morrison/Pixabay 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/05/11/petrleo-sobe-mais-de-3-

pontos-percentuais-com-oferta-fraca-
nos-eua.ghtml  
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Empresas 

Acionistas da Gol e da Avianca 
criam holding para controlar 
aéreas 
 
A holding, chamada de Grupo Abra, 
será uma empresa de capital fechado 
incorporada no Reino Unido 
 
Por Cristian Favaro, Valor — São Paulo 
11/05/2022 09h45  Atualizado há uma 
hora 

 
Os principais acionistas da 

colombiana Avianca e o acionista 

controlador da Gol, a família 

Constantino, assinaram um acordo para 

criar uma holding que controlará as duas 

aéreas, assim como terá participação 

não controladora de 100% dos interesses 

econômicos nas operações da Viva na 

Colômbia e no Peru e um investimento 

em dívida conversível representando 

uma participação minoritária na Sky 

Airline (Chile). A holding, chamada 

de Grupo Abra, será uma empresa de 

capital fechado incorporada no Reino 

Unido. 

 

A informação foi divulgada pelas duas 

empresas em comunicado ao 

mercado. O fechamento da transação é 

esperado para ocorrer no segundo 

semestre de 2022, sujeito às condições 

habituais de fechamento e regulatórias. 

 

Segundo as empresas, juntas elas serão 

a base de uma malha pan-

latinoamericana de companhias aéreas 

com o objetivo de ter o menor custo 

unitário em seus respectivos mercados, 

os programas de fidelidade líderes em 

suas regiões e outros negócios 

sinérgicos. "Avianca e GOL continuarão 

mantendo independentes suas marcas, 

equipes e cultura, enquanto se 

beneficiam de maior eficiência e 

investimentos feitos pelo mesmo grupo 

controlador", disseram as empresas. 

 

Segundo o comunicado, alguns 

investidores financeiros se 

comprometeram a investir até US$ 350 

milhões em ações do Grupo Abra, após o 

fechamento do negócio, fortalecendo 

ainda mais o balanço patrimonial e a 

posição de liquidez do Grupo. 

 

Roberto Kriete será o presidente do 

conselho do Grupo Abra. Constantino 

de Oliveira Junior, atual presidente 

do conselho da Gol, será o CEO. 

Já Adrian Neuhauser, atual 

presidente e CEO da Avianca, 

e Richard Lark, atual CFO da GOL, 

serão co-presidentes do Grupo Abra, 

enquanto mantêm suas atuais funções 

nas companhias aéreas. 

 

Roberto Kriete disse que o objetivo é 

criar um grupo de transporte aéreo que 

enderece os desafios do século 21. 

"Nossos Clientes se beneficiarão de 

tarifas ainda melhores, acesso a mais 

destinos, maior frequência de voos e 

conexões bem sincronizadas, assim 

como a capacidade de acumular e 

resgatar pontos nos programas de 

fidelidade das marcas", disse. 

 

Já Oliveira disse que o negócio irá 

colocar as aéreas do grupo em posição de 

liderança em viagens aéreas na América 

Latina, atendendo a uma população de 

mais de 1 bilhão de pessoas e um PIB de 

quase US$ 3 trilhões. "A estrutura 

corporativa única permitirá que cada 

companhia aérea gere resultados 

mantendo independentes suas marcas, 

equipes e cultura, e proporcione aos 

colaboradores mais oportunidades de 

crescimento pessoal e profissional em 

todas as fases de suas carreiras", disse. 
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A pandemia tem fortalecido diversos 

movimentos de consolidação no setor 

aéreo. Os desafios recentes, como o 

preço do combustível, têm levado 

grupos a buscar ganhos de sinergia 

através de acordos de M&A ou 

codeshare. 

 

 
O fechamento da transação é esperado 

para ocorrer no segundo semestre de 

2022 — Foto: Roberto Moreyra/Agência 

O Globo 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/11/acionistas-da-gol-e-da-
avianca-criam-holding-para-controlar-
aereas.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/11/acionistas-da-gol-e-da-avianca-criam-holding-para-controlar-aereas.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/11/acionistas-da-gol-e-da-avianca-criam-holding-para-controlar-aereas.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/11/acionistas-da-gol-e-da-avianca-criam-holding-para-controlar-aereas.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/11/acionistas-da-gol-e-da-avianca-criam-holding-para-controlar-aereas.ghtml
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Jurídico 

Empresas terão livre acesso 
às decisões do INSS 
 
Os empregadores, até aqui, tinham que 
esperar que os próprios trabalhadores 
informassem sobre o andamento dos 
seus pedidos 
 
Rio 
11/05/2022 07h00  Atualizado há 4 
horas 

 
As empresas, a partir de agora, têm 

livre acesso às decisões 

administrativas de pedidos feitos 

pelos seus empregados ao INSS. A 

autorização consta em portaria 

publicada nesta semana pelo Diretor de 

Benefícios do Instituto Nacional do 

Seguro Social - de nº 1012. Poderão 

ser feitas consultas sobre auxílio 

por incapacidade 

temporária, auxílio-

acidente, aposentadorias, pensão 

por morte acidentária e antecipação de 

auxílio por incapacidade 

temporária. 

 

Advogados dizem que a liberação dessas 

informações vai facilitar 

o gerenciamento de empregados 

afastados. As empresas, até aqui, 

tinham que esperar que os 

próprios trabalhadores as 

informassem sobre esses pedidos e, 

muitas vezes, elas deixavam se ser 

comunicadas. 

 

"Vão ficar mais ágeis os processos de 

convocação para realização de exames 

médicos, início ou cessação do 

pagamento de complementação salarial 

eventualmente prevista em norma 

coletiva e até a dispensa dos 

empregados", diz Marcia Sanz 

Burmann, sócia do escritório Autuori 

Burmann Sociedade de Advogados. 

 

Cadastro 
 
As consultas poderão ser feitas pelo site 

do INSS. Mas as empresas, antes, terão 

que fazer um cadastro na Receita 

Federal - a ser realizado na unidade de 

atendimento ao contribuinte da 

jurisdição onde estiver localizada a 

matriz. 

 

 
Agência do INSS em Brasília — Foto: 

Jorge William/Agência O Globo 

 

A portaria, no entanto, ainda não está 

completa, segundo advogados que 

atuam para empregadores. Fernanda 

Garcez, sócia do escritório Abe 

Giovanini, por exemplo, sentiu falta do 

cômputo do tempo que falta para os 

empregados se aposentarem. 

 

"As empresas ainda não têm acesso a 

essas informações, o que muitas vezes 

complica o cumprimento de cláusulas 

das convenções coletivas de 

estabilidade pré-aposentadoria. Então, 

às vezes, as empresas não sabem se o 

empregado está nesse período e acabam 

fazendo desligamentos de forma 

indevida", diz. 

 

Essa situação, segundo a advogada, 

gera processos trabalhistas com 

pedido 
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de reintegração ou indenização pel

o período correspondente. 

 

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

r-juridico/coluna/empresas-terao-livre-

acesso-as-decisoes-do-inss.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/empresas-terao-livre-acesso-as-decisoes-do-inss.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/empresas-terao-livre-acesso-as-decisoes-do-inss.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/empresas-terao-livre-acesso-as-decisoes-do-inss.ghtml
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Economia 

Após criticar política de 
preços da Petrobras, 
Bolsonaro troca comando da 
pasta de Minas e Energia 
 
Bento Albuquerque foi exonerado dois 
dias após alta do diesel e será 
substituído por secretário de Guedes. 
Em live, presidente disse que lucro da 
estatal era 'crime' 
 
Fernanda Trisotto, Eliane Oliveira, 
Geralda Doca e Jussara Soares 
11/05/2022 - 06:04 / Atualizado em 
11/05/2022 - 11:20 
 

O ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque Foto: Marcello Casal 

Jr/Agência Brasil / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA E RIO - Depois de chamar 

de "crime" a política de preços da 

Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro 

trocou, nesta quarta-feira,  o comando 

do Ministério de Minas e Energia. No 

lugar do almirante Bento Albuquerque, 

assume Adolfo Sachsida, até então 

secretário de Paulo Guedes no 

Ministério da Economia. A preocupação 

com o impacto do preço dos 

combustíveis na popularidade do 

presidente, que tentará a reeleição em 

outubro, motivou esta mudança, 

segundo integrantes do governo. 

 

Segundo a edição de hoje do Diário 

Oficial da União (DOU), Bento foi 

exonerado a pedido do próprio. 

Entretanto, o ministro, que ano 

passado enfrentou o desafio de encarar a 

crise hídrica evitando o apagão 

energético no país, estava enfrentando 

críticas quase que diárias de Bolsonaro 

pela alta no preço dos combustíveis. 

 

A questão da alta dos combustíveis é 

considerada crucial no governo. Além de 

ser um dos principais motivos para a 

disparada da inflação, que está no maior 

patamar desde 1996, os preços da 

gasolina, do diesel e do gás afetam 

diretamente a popularidade de 

Bolsonaro, que tenta a reeleição. 

 

No governo o tema é considerado 

prioridade no núcleo político, que tenta 

formas de reduzir estas altas ou criar 

mecanismos para compensar os preços 

elevados, como alívio para os 

caminhoneiros. 

 

Exoneração do ministro das Minas e 

Energia, Bento Albuquerque, no DOU 

Foto: Reprodução 

  

Reajuste do diesel e lucro 
bilionário 
 
Na live do último dia 5, Bolsonaro 

criticou o lucro da Petrobras, chamando-

o de absurdo e abusivo. "O lucro de vocês 

é um estupro, é um absurdo", declarou o 

presidente. 

 

A saída de Bento ocorre dois dias depois 

de a Petrobras anunciar um reajuste no 

https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-diz-que-lucro-da-petrobras-um-crime-que-brasil-pode-quebrar-se-estatal-aumentar-preco-dos-combustiveis-1-25501880
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-diz-que-lucro-da-petrobras-um-crime-que-brasil-pode-quebrar-se-estatal-aumentar-preco-dos-combustiveis-1-25501880
https://oglobo.globo.com/economia/2270-quem-adolfo-sachsida-novo-ministro-de-minas-energia-que-enfrentara-alta-do-preco-do-combustivel-25506252
https://oglobo.globo.com/economia/2270-quem-adolfo-sachsida-novo-ministro-de-minas-energia-que-enfrentara-alta-do-preco-do-combustivel-25506252
https://oglobo.globo.com/economia/2270-quem-adolfo-sachsida-novo-ministro-de-minas-energia-que-enfrentara-alta-do-preco-do-combustivel-25506252
https://oglobo.globo.com/economia/bento-o-terceiro-cair-apos-criticas-do-bolsonaro-sobre-precos-da-petrobras-25506262
https://oglobo.globo.com/economia/bento-o-terceiro-cair-apos-criticas-do-bolsonaro-sobre-precos-da-petrobras-25506262
https://oglobo.globo.com/economia/gestao-de-bento-foi-marcada-por-risco-de-racionamento-disparada-nos-precos-dos-combustiveis-1-25506267
https://oglobo.globo.com/economia/gestao-de-bento-foi-marcada-por-risco-de-racionamento-disparada-nos-precos-dos-combustiveis-1-25506267
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-avanca-106-em-abril-maior-alta-para-mes-desde-1996-25505597
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-avanca-106-em-abril-maior-alta-para-mes-desde-1996-25505597
https://oglobo.globo.com/economia/diesel-sobe-887-partir-de-amanha-primeiro-reajuste-do-novo-presidente-da-petrobras-1-25504270?versao=amp
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preço do diesel nas refinarias em 8,87%. 

Este ano, o combustível já acumula alta 

de 47%. O preço da gasolina nas bombas 

também está em patamar recorde. 

 

A Petrobras registrou lucro de R$ 44,561 

bilhões no primeiro trimestre deste ano, 

uma alta de mais de 3.700% em relação 

ao mesmo período do ano passado, 

quando a empresa ainda sofria os 

impactos da pandemia. A disparada do 

preço do petróleo por causa da guerra na 

Ucrânia tem feito petrolíferas do mundo 

inteiro a registrarem lucros recordes. 

 

O Ministério das Minas e Energia 

também tem desafios também no setor 

de energia elétrica. Se Bento 

Albuquerque conseguiu evitar o apagáo 

na crise hídrica do ano passado, hoje 

tem de enfrentar uma disparada nos 

custos do setor. 

 

Muitas distribuidoras estão tendo 

reajustes na ordem de 20%, o que gera 

preocupação com impactos eleitorais. 

No Congresso, já há um movimento para 

tentar adiar estes reajustes, o que teria 

forte impacto econömico em 2023 e na 

imagem do país, que pode ser visto como 

uma economia que não respeita 

contratos. 

 

Quem é o novo ministro 
 
O novo ministro de Minas e Energia, 

Adolfo Sachsida, está no governo de Jair 

Bolsonaro desde o início e é servidor de 

carreira do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea). 

 

Apesar de ser considerado um nome do 

mercado e de confiança de Guedes, 

Sachsida também é "Bolsonarista raiz". 

No 7 de Setembro do ano passado, por 

exemplo, esteve na Esplanada do 

Ministério para protestar contra o 

Supremo Tribunal Federal. Ele costuma 

usar suas redes sociais para divulgar seu 

apoio ao presidente. 

 

Nos últimos anos, Sachsida mantinha o 

discurso de consolidação fiscal dentro 

do Ministério da Economia e defendia 

reformas pró-mercado com foco em 

aumento de produtividade. 

 

Adolfo Sachsida, ex-secretário de 

Guedes, vai assumir o Ministério de 

Minas e Energia Foto: Agência O Globo 

  

Foi secretário de Política Econômica da 

pasta e, em fevereiro, assumiu a chefia 

da Assessoria Especial de Assuntos 

Estratégicos. 

 

Doutor em economia pela Universidade 

de Brasília (UnB), ele tem pós-

doutorado pela Universidade do 

Alabama, nos Estados Unidos, e 

também lecionou na Universidade do 

Texas. O novo ministro é advogado, com 

estudos na área de direito tributário. 

 

Vale-gás e o preço dos 
combustíveis 
 
Sachsida evitava tecer muitos 

comentários sobre assuntos que não 

eram ligados diretamente à sua área de 

atuação. Em evento da Frente 

Parlamentar de Empreendedorismo 

(FPE), na terça-feira, véspera de sua 

nomeação, não respondeu aos 

jornalistas sobre a alta mais recente do 

preço do diesel. 

 

Mas, em 4 de março, quando participou 

de entrevista coletiva sobre o resultado 

https://oglobo.globo.com/economia/diesel-sobe-887-partir-de-amanha-primeiro-reajuste-do-novo-presidente-da-petrobras-1-25504270?versao=amp
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/litro-da-gasolina-sobe-pela-quarta-semana-seguida-bate-novo-recorde-25502645
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/615845-petrobras-registra-lucro-de-4456-bilhoes-no-primeiro-trimestre-alta-de-mais-de-3700-rv1-25501539
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/615845-petrobras-registra-lucro-de-4456-bilhoes-no-primeiro-trimestre-alta-de-mais-de-3700-rv1-25501539
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/escalada-do-petroleo-provocada-pela-guerra-eleva-lucros-das-maiores-petroleiras-do-mundo-como-shell-petrobras-25501352
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/escalada-do-petroleo-provocada-pela-guerra-eleva-lucros-das-maiores-petroleiras-do-mundo-como-shell-petrobras-25501352
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do PIB, Sachsida foi questionado sobre a 

expansão do vale-gás e disse que 

algumas medidas podem ter boas 

intenções, mas gerar resultado negativo. 

 

— Algumas vezes as medidas têm boas 

intenções, mas terminam com resultado 

negativo. Temos de tomar muito 

cuidado para que as medidas tomadas 

não agravarem a situação. Por isso a 

economia se posiciona contra 

determinadas medidas, pois apesar da 

intenção ser boa, o resultado pode ser 

ruim. Temos de trabalhar para que o 

resultado também seja bom — disse ele 

na ocasião. 

 

Na mesma entrevista, ele foi perguntado 

sobre a mudança na política de preço da 

Petrobras, que estabelece a paridade 

com a cotação do petróleo no mercado 

internacional, e a criação de um fundo 

estabilizador: 

 

—  Se eu criar medidas que gerem receio 

sobre a consolidação fiscal, risco país 

sobe, real se desvaloriza, combustíveis 

sobem. Começa com uma medida para 

reduzir o preço do combustível, mas é 

equivocada. Vai ter o resultado 

contrário. Entendo a demanda do 

Congresso e da sociedade, mas cabe a 

nós mostrar que elas não vão ter o 

resultado esperado. 

 
Bento estava no MME desde o 
início do governo 
 
Almirante de esquadra brasileiro — a 

mais alta patente de oficial general das 

forças navais, Bento Albuquerque 

assumiu o Ministério de Minas e Energia 

em janeiro de 2019. Sua gestão foi 

marcada pelo desafio de evitar um 

apagão no país, devido à crise hídrica, e 

a alta dos preços dos combustíveis. 

 

Defensor da política de preços da 

Petrobras, um de seus últimos 

compromissos foi uma reunião, na 

segunda-feira, com o ministro da Casa 

Civil, Ciro Nogueira, sobre o reajuste de 

8,87% no valor do diesel. A alta foi 

anunciada no começo do dia pela 

Petrobras. 

 

O novo aumento do diesel afeta 

diretamente os caminhoneiros, que 

fazem parte da base eleitoral do 

presidente Jair Bolsonaro. E, para 

piorar, contribui de forma significa para 

o crescimento da inflação no país. Esses 

dois fatores levaram Bolsonaro a fazer 

duras críticas à Petrobras nos últimos 

dias. 

 

Outro problema enfrentado por 

Albuquerque é a possibilidade de 

aprovação de um projeto de lei, em 

tramitação no Congresso, que suspende 

o reajuste autorizado pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de 

uma concessionária do Ceará. 

 

Em um seminário, o ex-ministro 

reforçou o papel da Aneel e disse que é 

preciso respeitar os contratos e prezar 

pela segurança jurídica. 

 

Com a guerra na Ucrânia, o ministro 

anunciou que o Brasil aumentará em 

10% sua produção de petróleo, o que 

gerou elogios dos Estados Unidos e da 

União Europeia. 

 

Troca gerou surpresas 
 
A queda de Bento gerou surpresas em 

grande parte do governo. Apesar das 

constantes críticas do presidente sobre o 

preço dos combustíveis, muitos 

imaginavam que ele, um dos poucos 

remanescentes do gabinete original do 

governo — juntamente com o general 

Heleno, Paulo Guedes e Wagner Rosário 

— continuaria no governo, inclusive por 

sua origem militar. Mas a busca por uma 
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solução ao preço dos combustíveis falou 

mais alto. 

 

Na segunda-feira, Bento esteve na Casa 

Civil, em reuniao com seu colega Ciro 

Nogueira. Naquele dia, a ordem no 

Planalto era fazer todo o necessário para 

resolver a escalada do combustível que 

tem puxado a inflação. Essa é  a maior 

preocupação da campanha do 

presidente. A avaliação do grupo político 

é que a economia tem impedido 

Bolsonaro de avançar nas pesquisas. 

 

Além disso, Bento estava muito 

desgastado com  Bolsonaro por causa 

das confusões da última troca no 

comando da Petrobras. O Planalto não 

gostou da repercussão negativa em 

torno dos nomes indicados por Bento 

para conduzir a empresa, de Rodolfo 

Landim e de Adriano Pires. Eles não 

foram confirmados por contrariar as 

normas de governança da estatal, devido 

a conflito de interesses com outras 

empresas do setor. 

 

A troca tão rápida  — Um dia após um 

novo reajuste do diesel —  indica, para 

integrantes do governo, que Bolsonaro 

quer uma solução rápida para o preço 

dos combustíveis. Ao colocar um nome 

de confiança de Guedes na pasta, mas 

que é considerado um “bolsonarista 

raiz” —  a ponto de ter participado de 

manifestações contra o Supremo 

Tribunal Federal — o presidente indica 

que vai tentar qualquer meio para criar 

alívio nos preços.  

 

Alguns interlocutores do presidente 

viram, também, vantagem extra na troca 

nesta quarta-feira: ela ocorreu no 

mesmo dia da divulgação da maior 

inflação para abril desde 1996. Muitas 

das trocas do governo ocorrem em dias 

de notícias ruins para Bolsonaro, 

dividindo a atenção pública. 

 

E não era apenas Bolsonaro que estava 

com problemas com Bento.  O almirante 

se posicionou contrário à pressão do 

Centrão para liberar os gasodutos com 

recursos do pré-sal, em uma conta 

estimada em até R$ 100 bilhões. Bento 

almoçou com um ministro do Tribunal 

de Contas da União (TCU) há cerca de 

três semanas, quando o assunto foi 

tratado. No encontro, ele disse, segundo 

interlocutores, que não daria a 

autorização ao Brasduto, justificando 

que a medida só faria sentido em caso de 

alta inesperada no preço da energia 

elétrica, o que não ocorre. Ele buscou 

tranquilizar o TCU que estava de olho na 

articulação dos parlamentares. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/ap
os-criticar-politica-de-precos-da-
petrobras-bolsonaro-troca-comando-
da-pasta-de-minas-energia-1-25506241  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/apos-criticar-politica-de-precos-da-petrobras-bolsonaro-troca-comando-da-pasta-de-minas-energia-1-25506241
https://oglobo.globo.com/economia/apos-criticar-politica-de-precos-da-petrobras-bolsonaro-troca-comando-da-pasta-de-minas-energia-1-25506241
https://oglobo.globo.com/economia/apos-criticar-politica-de-precos-da-petrobras-bolsonaro-troca-comando-da-pasta-de-minas-energia-1-25506241
https://oglobo.globo.com/economia/apos-criticar-politica-de-precos-da-petrobras-bolsonaro-troca-comando-da-pasta-de-minas-energia-1-25506241
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Economia 

'Reduflação': marcas reduzem 
embalagens para driblar alta 
de preços, e queixas viralizam 
na internet 
 
Caixa de fósforos perde unidades, 
pacotes de biscoitos diminuem e sabão 
fica mais leve. Inflação acumula alta de 
12% em 12 meses 
 
Camilla Alcântara e Taís Codeco* 
11/05/2022 - 10:33 / Atualizado em 
11/05/2022 - 11:12 
 

Reduflação: quando o consumidor paga 

o mesmo preço por uma quantidade 

menor de produto Foto: Maria Isabel 

Oliveira / Agência O Globo 

 

RIO — Menos pelo mesmo preço. A 

velha tática da indústria de reduzir 

embalagens para fazer o preço dos 

produtos caber no bolso dos 

consumidores se multiplicou em meio à 

recente disparada da inflação. O IPCA, 

índice usado nas metas de inflação do 

governo, subiu 1,06% em abril e já 

acumula alta de 12,13% em 12 meses. 

 

São menos fósforos na caixa, biscoitos 

que encolheram e frascos mais leves do 

lava roupas. 

 

A estratégia, que já ganhou o apelido de 

"reduflação" virou alvo dos internautas, 

e as queixas viralizaram na internet. A 

prática também é acompanhada pelo 

governo que, para evitar a maquiagem 

de preços, endureceu as regras e passou 

a exigir dos fabricantes informações 

mais claras, e por mais tempo, sobre 

mudanças nas embalagens. 

 

Só uma publicação recente no Twitter 

sobre o "sumiço" de 40 fósforos da caixa 

da marca Fiat Lux, que agora tem só 200 

unidades, recebeu mais de 52 mil 

curtidas. 

  

Nos supermercados, os exemplos de 

redução de tamanho se multiplicam. O 

Goiabinha, biscoito clássico da Piraquê, 

teve sua embalagem reduzida de 100g 

para 75g. O Wafer de Chocolate 

"encolheu" de 160g para 100g. 

 

Na concorrente Nestlé, a estratégia foi a 

mesma. Os biscoitos das marcas Bono e 

Nesfit ficaram menores 10% e 20%, 

respectivamente. O achocolatado 

Nescau, da mesma fabricante, diminuiu 

em 7,5%. 

 

Na seção de molhos e condimentos, 

novos cortes. O molho de tomate 

refogado Salsaretti teve redução de 40g, 

ou 12%. Nas gôndolas de produtos de 

limpeza. 

 

Já na área dos produtos de limpeza, o 

lava roupas líquido Brilhante e o sabão 

glicerinado Ypê perderam 10% de 

volume cada (100ml e 20g, 

respectivamente). 

  

A prática não é ilegal. A maquiagem de 

preços só fica caracterizada caso os 

fabricantes não sigam as regras de 

informar claramente sobre as 

mudanças. 

 

Portaria baixada no ano passado pela 

Secretaria Nacional do Consumidor 

(Senacon), do Ministério da Justiça, 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-avanca-106-em-abril-maior-alta-para-mes-desde-1996-25505597
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-avanca-106-em-abril-maior-alta-para-mes-desde-1996-25505597
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endureceu as regras para evitar que o 

consumidor seja induzido a erro. 

 

O documento determina que a 

informação de redução de volume deve 

constar no rótulo do produto por seis 

meses a partir da data de alteração, 

escrito em caixa alta, negrito e seguindo 

outros critérios de legibilidade para que 

o cliente possa ser informado da 

mudança. 

 

Até então, a exigência era de que as 

informações constassem na embalagem 

por três meses. 

 

"O consumidor, geralmente fiel a 

determinada marca, não percebia a 

diminuição da quantidade", explica a 

Senacom, em nota. "O lapso temporal 

aumentou para seis meses pois entende-

se que os três meses anteriores não eram 

suficientes". 

 

'Reduflação' 
 
A prática de reduzir ou alterar as 

embalagens é chamada de reduflação, 

ou "redução + inflação". Mesmo que o 

preço final da embalagem seja mantido, 

como a quantidade é menor, na prática o 

item ficou mais caro. 

 

Ulysses Reis, coordenador do Núcleo de 

Varejo e Supermercados da FGV Rio 

explica que a estratégia não é nova, e que 

se intensifica em períodos 

inflacionários. 

 

— As empresas ficam com medo de subir 

os preços e perderem clientes para 

marcas menores e mais baratas, porque 

uma vez que o cliente migre para o 

concorrente, esta pode se tornar a marca 

mais querida. Então, como estratégia, as 

empresas reduzem a embalagem e 

continuam vendendo no preço anterior. 

Também tem a ver com a queda do 

poder aquisitivo: se a pessoa não 

consegue comprar a mesma quantidade 

de antes, compra menos, e o fabricante 

já se adapta a essa realidade — explica o 

especialista. 

 

O que dizem as empresas 
 
A Swedish Match, detentora da marca 

Fiat Lux, disse que a redução do número 

de fósforos ocorreu em agosto de 2021 e 

foi destacada de maneira visível nas 

embalagens, respeitando o dever de 

informar ao consumidor. A empresa 

justificou que a redução se deu por 

motivos técnicos do produto, adequação 

aos padrões do mercado e consumo 

sustentável de recursos naturais, 

salientando que a respectiva adequação 

do preço foi repassada aos revendedores 

e essa redução deveria chegar até o 

consumidor final. 

 

A Piraquê informa que a nova 

embalagem do Goiabinha e do Wafer de 

Chocolate tem como objetivo cobrir o 

avanço dos custos de produção, 

especialmente devido à alta do trigo e 

demais commodities, evitando o 

aumento de preço dos produtos nas 

gôndolas. Esse movimento não altera a 

receita dos produtos ou qualquer outra 

característica sensorial. 

 

A Nestlé informou que a adoção de 

novos formatos e tamanhos de 

embalagens pela empresa tem como 

objetivo acompanhar as tendências de 

mercado, garantir a adequação a 

inovações tecnológicas ou também 

padronizar a gramatura dos produtos 

das marcas, de forma a manter sua 

competitividade. "Todas as mudanças 

ocorrem em conformidade com a 

legislação vigente" disse a empresa, em 

nota. 

 

A Salsaretti informou que acompanhou 

o "que está sendo praticado por outras 

marcas": "As mudanças realizadas 
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seguem todos os padrões e normas 

exigidos pela legislação brasileira, como 

pode ser observado nas advertências 

contidas na rotulagem". 

 

A Ypê disse que sua linha de sabão em 

barra foi relançada com "novos 

benefícios", como "evolução na 

ergonomia": " Mesmo com todo cenário 

de aumento expressivo do preço dos 

insumos, a Ypê procurou repassar o 

mínimo possível ao consumidor." 

 

Procurados desde terça-feira, a 

Unilever, fabricante do lava roupas 

Brilhante, disse em nota que a 

embalagem doypack do refil líquido foi 

modificada em 2019, seguindo todas as 

normas estabelecidas pela legislação 

vigente. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/de
fesa-do-consumidor/reduflacao-
marcas-reduzem-embalagens-para-
driblar-alta-de-precos-queixas-
viralizam-na-internet-25505665  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/reduflacao-marcas-reduzem-embalagens-para-driblar-alta-de-precos-queixas-viralizam-na-internet-25505665
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/reduflacao-marcas-reduzem-embalagens-para-driblar-alta-de-precos-queixas-viralizam-na-internet-25505665
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/reduflacao-marcas-reduzem-embalagens-para-driblar-alta-de-precos-queixas-viralizam-na-internet-25505665
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/reduflacao-marcas-reduzem-embalagens-para-driblar-alta-de-precos-queixas-viralizam-na-internet-25505665
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/reduflacao-marcas-reduzem-embalagens-para-driblar-alta-de-precos-queixas-viralizam-na-internet-25505665
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Economia 

Só 31% dos produtores rurais 
treinam a próxima geração 
para assumir os negócios, diz 
pesquisa 
 
Levantamento mostra que, apesar de 
reconhecer a importância da 
governança corporativa, ainda há 
espaço para inúmeros avanços nos 
empreendimentos rurais de 'dentro da 
porteira' 

 
Heloísa Scognamiglio, O Estado de 
S.Paulo 
11 de maio de 2022 | 05h00 

 
A sucessão familiar é um dos maiores 

desafios de negócios ligados 

à agropecuária e tocados por 

membros da própria família. No 

entanto, apenas 31% dos grandes 

empreendimentos familiares rurais no 

Brasil têm um programa de treinamento 

para as novas gerações, de acordo com 

uma pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) e pela 

consultoria KPMG.  

 

O dado é importante porque, dos 

respondentes da pesquisa, a maior parte 

(80%) dos empreendimentos são 

familiares, o que significa que são 

controlados por uma ou mais famílias. O 

levantamento ouviu 367 representantes 

de empreendimentos rurais de grande 

porte do elo "dentro da porteira", ou 

seja, de produção agrícola e pecuária, 

de todas as regiões do Brasil.  

 

Pesquisa traz dados sobre a governança 

corporativa em empreendimentos rurais 

de grande porte do elo 'dentro da 

porteira'; sucessão está entre os 

desafios.  Foto: João Paulo 

Santos/Estadão 

 

“Quando as próximas gerações vão 

assumindo o negócio, o processo 

decisório vai dependendo cada vez 

menos só do sócio principal”, 

diz Giovana Araújo, sócia-líder de 

Agronegócio da KPMG. Segundo ela, 

à medida que o negócio vai passando 

para as próximas gerações, se torna cada 

vez mais presente o conselho de família, 

estrutura importante de governança 

familiar que ajuda a tomar decisões em 

conjunto, incluindo planejar a sucessão. 

“E, quando há o conselho de família, 

observamos a implementação de 

programas de treinamento das próximas 

gerações com mais frequência.” 

 

De acordo com a pesquisa, 29% dos 

empreendimentos rurais familiares 

possuem conselho de família 

formalizado, enquanto outros 11% 

possuem algum outro fórum de 

discussão familiar.  

 

"Por muito tempo, as grandes empresas 

do agronegócio listadas na Bolsa 

foram a única fonte de informação sobre 

a maturidade da governança na 

agropecuária. Com essa pesquisa, 

quisemos colocar uma lupa no elo 

'dentro da porteira', que é o coração do 

setor", diz Giovana.  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/agropecuaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibgc
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibgc
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibgc
https://tudo-sobre.estadao.com.br/kpmg
https://tudo-sobre.estadao.com.br/agricultura
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pecuaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/agronegocio
https://tudo-sobre.estadao.com.br/governanca-corporativa
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Governança na agropecuária 
 
No geral, a governança corporativa é 

conhecida e valorizada entre 

empreendedores da agropecuária. De 

acordo com o estudo, 85% dos 

respondentes consideram a governança 

importante ou muito importante para 

seu negócio, mas a adoção de boas 

práticas ainda enfrenta desafios. Dos 

empreendimentos rurais pesquisados, 

55% não contam com acordo de sócios 

formalizado, por exemplo. A maior 

barreira para os produtores rurais é a 

falta de informações e de referências de 

boas práticas para o agronegócio, citada 

por 35% dos respondentes. Logo em 

seguida, aparecem o receio de criar 

burocracia (33%), o receio de aumentar 

os custos (32%) e a descentralização do 

poder de decisão (28%).   

 

As necessidades mais citadas foram o 

plano de sucessão (54%), o mapeamento 

de riscos corporativos e operacionais 

(52%), a melhoria no ambiente de 

controles internos e compliance (51%) e 

a formalização de papéis e 

responsabilidades (50%). “Notamos 

uma busca por melhorias dos controles 

internos. Há uma demanda pelo 

aprimoramento das ferramentas de 

gestão financeira e contábil”, aponta 

Giovana.  

 

Entre as práticas de governança 

adotadas pelos empreendimentos, 

aparecem a existência de uma diretoria 

executiva (56%), a realização de 

assembleia ou reunião anual dos sócios 

(55%), o estabelecimento de políticas de 

remuneração dos sócios (58%) e a 

prestação de contas formal aos sócios ou 

conselho (53%). Em estruturas de 

conselho, 35% possuem conselho de 

administração e 15% possuem conselho 

consultivo. E 63% seguem a prática de 

ter pessoas diferentes nas funções de 

presidente/CEO e de presidente do 

conselho de administração.  

 

Segundo Luiz Martha, gerente de 

Pesquisa e Conteúdo do IBGC, a 

pesquisa traz uma surpresa positiva em 

relação às práticas já adotadas pelos 

empreendimentos. No entanto, ele 

afirma que ainda há um 

amadurecimento a ser atingido. “Apesar 

de 79% afirmarem existir instâncias de 

tomada de decisão, em 47% dos casos a 

decisão é tomada apenas pelo principal 

sócio, consultando ou não outros sócios. 

Talvez o sistema esteja implementado, 

existam estruturas, mas ainda não estão 

em prática 100%”, afirma.  

 

A pesquisa também observa que 

algumas estruturas de governança são 

mais comuns à medida que o 

faturamento do empreendimento 

aumenta. “O crescimento da empresa e, 

consequentemente, o seu maior 

faturamento, a torna mais complexa e 

gera mais necessidade por práticas de 

governança. Ao adotar mais boas 

práticas, a administração fica mais 

estruturada, mais organizada, e isso 

ajuda o empreendimento a crescer mais. 

E assim sucessivamente”, diz o gerente 

do IBGC.  

 

ESG e inovação 
 
A agenda ESG, sigla em inglês que se 

refere a aspectos ambientais, sociais e 

de governança das empresas, também 

está presente no setor agropecuário. 

Riscos e oportunidades são debatidos 

pela liderança periodicamente em 42% 

dos empreendimentos, com 26% deles 

tendo uma área dedicada ao assunto. No 

entanto, apenas 17% divulgam relatórios 

de práticas socioambientais ao público e 

ao mercado, e 16% fazem essa 

divulgação aos sócios.  

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/meio-ambiente
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“O ESG é um dos temas mais cobrados e 

mais relevantes para o agronegócio. O 

que falta é a comunicação adequada aos 

públicos externos das ações que esses 

empreendimentos têm adotado. Não 

está tudo perfeito, mas existe a 

preocupação e medidas estão sendo 

tomadas”, diz Martha.  

 

As práticas ambientais mais adotadas 

são programas de preservação de áreas 

de preservação permanente (APPs) e 

práticas de conservação da terra ou 

recuperação de áreas degradadas, 

ambas citadas por 62% dos 

respondentes. Já as práticas sociais mais 

adotadas, ambas citadas por 54%, são 

treinamentos para colaboradores e 

terceiros e políticas de RH que visam 

reconhecimento e bem-estar dos 

funcionários.  

 

Luiz Martha destaca que a questão da 

inovação é um tópico debatido 

periodicamente pela liderança em 49% 

deles. “As feiras setoriais apareceram 

como o principal meio para se manter 

atualizado, com 67% das respostas. Em 

último lugar, para apenas 23% dos 

respondentes, apareceram as parcerias 

com startups e hubs de inovação. É 

interessante observar que as feiras 

permanecem, mas que já começa a 

surgir essa nova fonte de atualização 

tecnológica, que esperamos que irá 

crescer bastante ao longo dos anos”, diz. 

 

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

ias/governanca,pesquisa-governanca-

corporativa-agronegocio-ibgc-

kpmg,70004062803  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/startup
https://economia.estadao.com.br/noticias/governanca,pesquisa-governanca-corporativa-agronegocio-ibgc-kpmg,70004062803
https://economia.estadao.com.br/noticias/governanca,pesquisa-governanca-corporativa-agronegocio-ibgc-kpmg,70004062803
https://economia.estadao.com.br/noticias/governanca,pesquisa-governanca-corporativa-agronegocio-ibgc-kpmg,70004062803
https://economia.estadao.com.br/noticias/governanca,pesquisa-governanca-corporativa-agronegocio-ibgc-kpmg,70004062803
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Economia 

Mercado tem surto de 
otimismo com indicadores 
econômicos no curto prazo, 
mas isso é sustentável? 
 
Fundamentos de médio e longo prazos 
da economia brasileira ainda não são 
robustos o suficiente para levar a um 
crescimento sustentado do 
investimento 

 
Fábio Alves*, O Estado de S.Paulo 
11 de maio de 2022 | 04h00 
 
Surpresas positivas dos recentes 

indicadores de atividade levaram grande 

parte dos economistas brasileiros a 

surfar uma nova onda de otimismo, 

revisando significativamente para cima 

suas projeções de desempenho do PIB 

em 2022, inclusive com estimativas 

melhores para a taxa de desemprego. 

 

Mas, com a inflação rodando em mais de 

10% e a taxa Selic devendo superar 13%, 

até quando os indicadores de atividade 

vão seguir surpreendendo para cima? 

 

Otimismo poderá resistir ao aumento da 

inadimplência das famílias quando o 

efeito integral do aperto monetário for 

sentido na economia real? Foto: Tiago 

Queiroz/Estadão 

Em outras palavras, esse otimismo 

recente tem vida longa? Poderá resistir 

ao aumento da inadimplência das 

famílias brasileiras quando o efeito 

integral do aperto monetário em curso 

pelo Banco Central for sentido na 

economia real? 

 

Na primeira pesquisa Focus publicada 

neste ano, o consenso das projeções do 

PIB em 2022 apontava para um 

crescimento de 0,36%. Em pouco mais 

de quatro meses, a maioria das 

estimativas migrou para 0,8%, mas, nos 

últimos dias, muitos economistas 

passaram a prever alta de 1% ou mais do 

PIB neste ano. 

 

Foi o caso do Bradesco, que elevou sua 

projeção de crescimento do PIB em 

2022 de 1,0% para 1,5%. Na semana 

passada, o banco Barclays passou a 

prever expansão de 1,0% (de 0,3% 

anteriormente) do PIB neste ano. 

 

Os dados mais recentes de atividade 

referentes ao primeiro trimestre 

turbinaram as expectativas dos 

analistas. Entre os indicadores, os do 

mercado de trabalho apresentaram 

melhora surpreendente. 

 

A taxa de desemprego ficou em 11,1% no 

trimestre encerrado em março, abaixo 

do que previam os analistas, de 11,4%, e 

bem menor do que os 14,9% no auge do 

impacto da pandemia de covid em 2020. 

 

Aliás, é comum o desemprego aumentar 

no primeiro trimestre do ano em razão 

do fim dos empregos temporários para 

as festas de final de ano. Mas a 

reabertura da economia, com o controle 

da pandemia, vem contribuindo para o 

aumento nas contratações pelas 

empresas. 
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É inegável que a fotografia de curto 

prazo da economia brasileira tornou-se 

mais animadora. Não à toa, os índices de 

confiança do consumidor e do 

empresário melhoraram em abril. 

Todavia, os fundamentos de médio e 

longo prazos da economia brasileira 

ainda não são robustos o suficiente para 

levar a um crescimento sustentado do 

investimento. 

 

O risco fiscal segue preocupante. Quem 

vai investir em ampliação de produção 

sem ter a menor ideia de como será a 

política econômica a partir de 2023, seja 

quem vencer a eleição presidencial? 

 

Sem uma nova âncora fiscal para 

substituir o cambaleante teto de gastos, 

o mais provável é haver apenas surtos 

temporários de otimismo como o que 

estamos vendo agora.  

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,fabio-alves-otimismo-
economia-crescimento-
sustentavel,70004062874  
 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fabio-alves-otimismo-economia-crescimento-sustentavel,70004062874
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fabio-alves-otimismo-economia-crescimento-sustentavel,70004062874
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fabio-alves-otimismo-economia-crescimento-sustentavel,70004062874
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fabio-alves-otimismo-economia-crescimento-sustentavel,70004062874
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Economia 

Com alta de preço, receita 
com exportação de óleo de 
soja deverá subir 54% em 
2022 
 
Para consumidor, produto acumula 
aumento de 7,6% nos últimos 30 dias, 
segundo a Fipe 
 
10.mai.2022 às 23h00 
 
Um dos produtos mais afetados 

pela Guerra da Ucrânia foram os óleos 

vegetais. Os números divulgados pela 

Abiove (Associação Brasileira de Óleos 

Vegetais) desta terça-feira (10) indicam 

o novo patamar de preços que o óleo de 

soja atingiu. 

 

Essa forte evolução ocorre devido à 

queda na oferta mundial dos principais 

óleos. Ucrânia, a maior exportadora 

mundial de óleo de girassol, e Rússia, 

outro país importante nesse mercado, 

têm problemas na comercialização. 

 

A alta de preços forçou vários países a 

limitarem as exportações de outros óleos 

vegetais, pressionando ainda mais os 

preços nesse setor no mercado 

internacional. 

 

 

Óleo de soja em supermercado de São 

Paulo - Rivaldo Gomes - 

23.abr.2021/Folhapress 

 

Uma das maiores interferências veio 

da Indonésia, que limitou as vendas de 

óleo de palma. Com isso, a 

comercialização mundial de óleos 

derivados de vegetais ficou bem 

limitada, devido tanto à ação do país 

asiático quanto aos efeitos da guerra no 

Leste Europeu. 

 

Os reflexos dessa dificuldade de 

abastecimento se espalharam por todo o 

mercado mundial. E o Brasil não ficou 

isento. Com a demanda externa 

aquecida, o país deverá exportar 1,8 

milhão de toneladas neste ano, 9,1% a 

mais do que em 2021. 

 

Os preços subiram de degrau, atingindo 

US$ 1.735 por tonelada no porto de 

Paranaguá, 42% a mais do que no 

mesmo período do ano passado. 

 

Alta de preço e aumento do volume 

exportado deverão elevar as receitas 

com as exportações para US$ 3,12 

bilhões neste ano, 54% a mais do que no 

ano passado, conforme estimativas da 

Abiove. 

 

O Brasil processará 48 milhões de 

toneladas de soja, o que renderá 36,7 

milhões de toneladas de farelo e 9,7 

milhões de toneladas de óleo. 

 

Mesmo com queda no volume exportado 

de soja em grão, que recua para 77,2 

milhões de toneladas, o Brasil 

conseguirá receitas históricas de US$ 58 

bilhões com as vendas externas do 

complexo soja (grãos, farelo e óleo). 

 

Em 2021, as exportações de soja em grão 

somaram 86,1 milhões de toneladas. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/05/russia-toma-ponto-estrategico-e-avanca-no-leste-da-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/05/russia-toma-ponto-estrategico-e-avanca-no-leste-da-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/russia/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/governo-vai-zerar-imposto-de-importacao-de-11-produtos-e-prepara-novo-corte-de-10-na-tec.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/governo-vai-zerar-imposto-de-importacao-de-11-produtos-e-prepara-novo-corte-de-10-na-tec.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/indonesia/
http://www.folha.com.br/


23 

 

A queda nas exportações brasileiras de 

soja se deve à redução de 20 milhões de 

toneladas na produção nesta safra, 

devido à seca na região Sul. 

 

Os dados referentes a este mês já 

mostram uma desaceleração, segundo a 

Anec (Associação Nacional dos 

Exportadores de Cereais). As vendas 

externas de maio, que chegaram a 14,2 

milhões de toneladas em 2021, devem 

recuar para 10,6 milhões neste mês, 

conforme dados preliminares da 

associação. 

 

A pressão dos preços dos óleos vegetais 

já atinge o bolso do consumidor. Nos 

últimos 30 dias até a primeira semana 

deste mês, o óleo de soja teve alta de 

7,6% em São Paulo, acumulando 

elevação de 17,5% no ano. 

 

Os dados, divulgados nesta terça-feira, 

são da Fipe (Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas). O derivado da 

soja forçou a alta também dos óleos de 

girassol e de milho, que tiveram altas de 

6% e 5%, respectivamente, nos últimos 

30 dias. 

 

Trigo Índia e Brasil se destacam no 

mercado externo por exportações de 

trigo neste início de ano. Os indianos 

elevaram em 275% as exportações do 

primeiro trimestre, em relação a igual 

período do ano anterior. 

 

Trigo 2 Já o Brasil deverá aumentar em 

365% as exportações nos cinco 

primeiros meses. As vendas externas são 

estimadas em 2,4 milhões de toneladas 

pela Anec. 

 

Ritmo menor Em abril deste ano, 180 

usinas da região centro-sul colocaram 

suas máquinas em campo para a colheita 

de cana-de-açúcar. No mesmo mês do 

ano passado, eram 207 unidades. 

Vai acelerar Os dados são da Unica 

(União da Indústria de Cana-de-

Açúcar), que prevê a entrada em 

operação de outras 57 unidades nesta 

primeira quinzena do mês. 

 

Citricultura Além de condições 

climáticas desfavoráveis nos últimos 

anos, a citricultura vem enfrentado 

agora a alta dos insumos, o que deverá 

comprometer os investimentos no setor. 

 

Citricultura 2 A avaliação é do Cepea 

(Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada), que prevê aumento 

de 75% nos custos dos fertilizantes na 

safra 22/23, em relação à anterior. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas
/vaivem/2022/05/com-alta-de-preco-
receita-com-exportacao-de-oleo-de-
soja-devera-subir-54-em-2022.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/sao-paulo/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/05/com-alta-de-preco-receita-com-exportacao-de-oleo-de-soja-devera-subir-54-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/05/com-alta-de-preco-receita-com-exportacao-de-oleo-de-soja-devera-subir-54-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/05/com-alta-de-preco-receita-com-exportacao-de-oleo-de-soja-devera-subir-54-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/05/com-alta-de-preco-receita-com-exportacao-de-oleo-de-soja-devera-subir-54-em-2022.shtml


24 

 

 
 
Economia 

Bolsa sobe cerca de 2% com 
desaceleração da inflação nos 
EUA 
 
Dólar perde força e é cotado a R$ 5,11 
para venda 

 
11.mai.2022 às 9h47Atualizado: 
11.mai.2022 às 11h45 
Lucas Bombana 
SÃO PAULO 
 
Dados de inflação nos Estados Unidos 

que indicam uma desaceleração no 

ritmo de alta dos preços e uma redução 

nos casos de contágio de Covid-19 na 

China fazem com que as ações das 

principais Bolsas globais operem em alta 

firme nesta quarta-feira (11), com 

enfraquecimento do dólar frente ao real. 

 

No Brasil, os investidores também se 

voltam para dados de inflação medidos 

pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), que marcou alta de 

1,06% em abril. Foi a maior variação 

para o mês desde 1996, o que leva os 

investidores a aumentarem os prêmios 

embutidos nos contratos de juros 

futuros, com a perspectiva de um 

aumento mais agressivo da taxa Selic 

pelo BC (Banco Central). 

 

Na Bolsa de Valores brasileira, o índice 

amplo Ibovespa operava em alta de 

2,10% por volta das 11h40, aos 105.263 

pontos, acompanhando o bom humor 

verificado nos Estados Unidos –o S&P 

500 oscilava em alta de 0,96%, enquanto 

o Dow Jones avançava 1,20% e o 

Nasdaq, 0,46%. 

 

No câmbio, o dólar comercial registra 

desvalorização de 0,35% frente ao real, 

negociado a R$ 5,1160 para venda. 

 

 
Pessoas caminham em frente ao prédio 

da Bolsa de Valores brasileira, no centro 

de São Paulo - Yasuyoshi Chiba - 

8.ago.2011/AFP 

 

INFLAÇÃO PERDE FORÇA NOS 
EUA 
 
Após o risco de um aumento mais forte 

dos juros pelo Federal Reserve (Fed, 

banco central americano) derrubar as 

Bolsas nos últimos dias, nesta quarta 

dados que indicaram uma importante 

desaceleração no ritmo de alta da 

inflação nos Estados Unidos fazem o 

bom humor prevalecer entre os agentes 

de mercado. 

 

A alta dos preços ao consumidor nos 

Estados Unidos desacelerou 

acentuadamente em abril, à medida que 

os preços da gasolina recuaram de níveis 

recordes, sugerindo que a inflação 

provavelmente atingiu um pico. 

 

O índice de preços ao consumidor subiu 

0,3% no mês passado, taxa mais baixa 

desde agosto passado, disse o 

Departamento do Trabalho nesta 

quarta. Os números contrastaram 

fortemente com o aumento de 1,2% 

registrado em março, que foi o maior 

desde setembro de 2005. 

 

Nos 12 meses até abril, os preços ao 

consumidor aumentaram 8,3%. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/lucas-bombana.shtml
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Economistas consultados pela Reuters 

projetavam avanço de 0,2% em abril e de 

8,1% em relação ao mesmo período do 

ano anterior. 

 

"Dados mais fracos da inflação nos 

Estados Unidos podem tirar um pouco 

de pressão sobre os mercados, uma vez 

que pode confirmar o ritmo de alta de 

0,5 ponto nas próximas decisões do 

FOMC [Federal Open Market 

Committee]", dizem os analistas da 

Guide Investimentos. 

 

O receio do mercado sobre a 

possibilidade de os juros americanos 

serem elevados em ritmos de 0,75 ponto 

foi um dos grandes responsáveis pelo 

sentimento de aversão ao risco recente, 

junto com a nova onda de Covid-19 na 

China. 

 

Nesta terça-feira (10), contudo, o 

gigante asiático reportou alguma 

melhora do quadro sanitário, com cerca 

de 1.500 casos de Covid-19 em Xangai, o 

menor nível desde meados de março, 

assinalam os analistas da XP. 

 

A melhora do quadro pandêmico na 

China trouxe alívio às Bolsas asiáticas, 

ao promover um impulso ao sentimento 

e aos preços das commodities. 

 

Na China, o índice acionário CSI 300 

fechou o dia em alta de 1,44%, e o Hang 

Seng, de Hong Kong, avançou 0,97%. 

 

Com a redução dos temores dos 

investidores sobre as restrições de 

mobilidade no país asiático, os preços 

das commodities registram forte alta no 

mercado internacional –o petróleo 

avançava cerca de 4,5%, enquanto o 

minério de ferro subia 5,8%. 

 

IPCA PUXA JUROS FUTUROS 
PARA CIMA 
 

No mercado local, os ganhos da Bolsa 

brasileira na sessão são sustentados pela 

alta expressiva das ações das 

exportadoras de commodities. 

 

Os papéis ordinários da Petrobras 

tinham valorização de 4,79% e as 

preferenciais avançavam 3,73%, 

enquanto as ações da Vale subiam 

4,75%. 

 

A queda na véspera do ministro de 

Minas e Energia, o almirante Bento 

Albuquerque, não pesa até o momento 

para a performance das ações da estatal. 

 

"Independentemente do contentamento 

da União, a Petrobras desenvolveu ao 

longo dos últimos anos aspectos 

positivos em sua governança, que, de 

certa maneira, a blindam de interesses 

que possam pesar contra a sua situação 

financeira", afirmam os analistas da 

Ativa. 

 

Já os dados do IPCA, que passa a 

acumular aumento de 12,13% em 12 

meses até abril, maior patamar desde 

outubro de 2003, se não chegam a 

influenciar no desempenho das ações 

nesta quarta, puxam para cima os 

contratos dos juros futuros. 

 

O contrato com vencimento em janeiro 

de 2023 avançava de 13,27% para 

13,36%. Já o título para 2027 passava de 

12,18% para 12,34%. 

 

"O Banco Central publicou nesta terça a 

ata de sua última reunião do Copom e 

reforçou a sinalização de uma pausa no 

ciclo de aperto em breve. O IPCA de hoje 

é um ingrediente importante para 

calibrar o momento desta pausa e o nível 

terminal da taxa Selic", dizem os 

analistas da XP. 

 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/resistencia-ao-controle-de-precos-da-petrobras-leva-a-queda-de-ministro-de-minas-e-energia.shtml
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STJ forma lista com quatro 
nomes para preencher duas 
vagas de ministro 
 
11 de maio de 2022, 10h27 
Por Danilo Vital 
 
Messod Azulay Neto (TRF-2), Ney Bello 

(TRF-1), Paulo Sérgio Domingues (TRF-

3) e Fernando Quadros da Silva (TRF-4) 

serão as opções de Jair Bolsonaro para 

preencher duas vagas de ministro do 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

STJ tem duas vagas de ministros abertas 
STJ 

 

A lista de quatro nomes que será enviada 

ao presidente foi formada em votação 

presencial pelo Pleno do STJ na manhã 

desta quarta-feira (11/5). 

 

A lista visa a preencher as vagas abertas 

com a aposentadoria de Napoleão Nunes 

Maia e Nefi Cordeiro. Como ambos 

chegaram ao STJ por vagas destinadas a 

integrantes da Justiça Federal, todos os 

candidatos a sucedê-los são membros de 

Tribunais Regionais Federais. 

 

Todos os integrantes do STJ tiveram 

direito ao voto — no momento, 30 

ministros (o decano Felix Fischer está 

em licença médica). 

 

Isso acontece porque o STJ é composto 

por 33 membros: 11 egressos da Justiça 

Estadual, 11 da Justiça Federal e os 

outros 11 da advocacia e do Ministério 

Público. Isso faz com que o presidente da 

República não tenha a mesma liberdade 

de escolha observada no Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Os ministros tinham a possibilidade de 

enviar a Bolsonaro duas listas tríplices. 

Em vez disso, optaram por eleger apenas 

uma lista quádrupla, o que reduz ainda 

mais a discricionariedade do presidente. 

 

A votação 

 

Cada ministro pôde escolher quatro 

nomes. Contabilizados, eles deveriam 

reunir no mínimo 17 votos para integrar 

a lista. Na primeira rodada, 13 dos 15 

candidatos foram votados. Apenas dois 

nomes atingiram a marca. Messod 

Azulay Neto recebeu 19 votos e Ney 

Bello, 17. 

 

A votação seguiu reduzida. Como 

restaram duas vagas, apenas os quatro 

mais votados concorreriam a elas na 

segunda rodada. A lista acabou com 

cinco nomes porque dois candidatos 

empataram em numero de votos na 

primeira rodada. 

 

Concorreram na fase seguinte: Paulo 

Sérgio Domingues, Aluisio Gonçalves de 

Castro Mendes, Carlos Augusto Pires 

Brandão, Marcos Augusto de Sousa e 

Fernando Quadros da Silva. 

 

Na segunda rodada, apenas Paulo Sérgio 

Domingues alcançou a marca de 17 

votos. A votação então seguiria com dois 

nomes concorrendo à última vaga: Com 

21 votos, Fernando Quadros da Silva 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-11/stj-forma-lista-preencher-duas-vagas-ministro#author
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superou Carlos Augusto Pires Brandão e 

garantiu seu nome para ser apreciado 

por Bolsonaro. 

 

A votação observou, ainda, uma 

tendência: a de não enviar mais de um 

candidato com origem no mesmo 

Tribunal Regional Federal. A lista será 

entregue em mãos ao presidente Jair 

Bolsonaro nos próximos dias. Os dois 

escolhidos deverão ser sabatinados pela 

Comissão de Constituição e Justiça do 

Senado e, depois, aprovados pelo 

Plenário da casa. 

 

Veja como foi a votação 

 

Primeira rodada 

Candidato Votos 

Messod 

Azulay Neto 

19 

Ney Bello 17 

Paulo 

Sérgio 

Domingues 

16 

Aluisio 

Gonçalves 

de Castro 

Mendes 

13 

Carlos 

Augusto 

Pires 

Brandão 

12 

Marcos 

Augusto de 

Sousa 

10 

Fernando 

Quadros da 

Silva 

10 

Primeira rodada 

Daniele 

Maranhão 

7 

Mônica 

Sifuentes 

5 

Cid 

Marconi 

4 

Vivian 

Pantaleão 

Caminha 

2 

Néviton 

Guedes 

1 

João Pedro 

Gebran 

Neto 

1 

Segunda rodada 

Candidato Votos 

Paulo 

Sérgio 

Domingues 

19 

Fernando 

Quadros da 

Silva 

14 

Carlos 

Augusto 

Pires 

Brandão 

11 

Aluisio 

Gonçalves 

de Castro 

Mendes 

7 

Marcos 

Augusto de 

Sousa 

9 
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Terceira rodada 

Candidato Votos 

Fernando 

Quadros da 

Silva 

21 

Carlos 

Augusto 

Pires 

Brandão 

9 

  

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

11/stj-forma-lista-preencher-duas-

vagas-ministro  
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CGU não pode apurar 
evolução patrimonial de 
servidor sem atrelar a ato 
ilícito 
 
11 de maio de 2022, 8h22 
Por Danilo Vital 
 
A Controladoria-Geral da União não 

pode instaurar procedimento 

administrativo disciplinar (PAD) para 

investigar a evolução patrimonial de um 

servidor de forma autônoma, sem que 

esteja atrelado a um fato principal e 

específico já sob apuração. 

 

CGU buscou manter PAD independente 

para avaliar evolução patrimonial de 

servidor já punido com demissão por 

atos ilícitos 
Divulgação 

 

Com esse entendimento, a juíza federal 

substituta Diana Wanderley, da 5ª Vara 

Federal do Distrito Federal, concedeu 

liminar para suspender a tramitação de 

um PAD que tinha como alvo um ex-

servidor federal já demitido. 

 

O investigado é Flavio Cals Dolabella, 

que consta nas delações da Odebrecht 

como responsável por vazar documentos 

sigilosos de reuniões do Comitê de 

Financiamento e Garantia das 

Exportações (Cofig), do Ministério da 

Fazenda. 

A CGU, órgão de controle interno do 

governo federal responsável pela defesa 

do patrimônio público e por garantir a 

transparência da gestão, abriu PAD 

contra Dolabella em 2019 para apurar 

favorecimento próprio ou de terceiros e 

desrespeito ao sigilo de informações. 

 

O procedimento culminou com a pena 

de demissão, aplicada em dezembro de 

2021, pelo recebimento de propina e 

pela prática de improbidade 

administrativa. 

 

Também em 2021, a CGU abriu um 

segundo PAD, desta vez para saber se a 

renda de Dolabella evoluiu de uma 

forma desproporcional em relação ao 

salário recebido por ele, o que seria o 

indicativo do cometimento de 

irregularidades. 

 

Essa investigação é possível graças 

ao Decreto 10.571/2020, que previu o 

chamado Procedimento de Evolução 

Patrimonial do servidor sob suspeita. 

 

Para a Justiça Federal do DF, trata-se de 

um meio de prova usado no processo 

administrativo sancionador. Portanto, 

precisa estar vinculado a algum ilícito já 

sob apuração administrativa, o que 

impede que a CGU faça uso de forma 

autônoma. 

 

Poderes da CGU 

 

Para a juíza federal substituta Diana 

Wanderley, a CGU não pode usar 

procedimento previsto em um decreto, 

que é norma infralegal, para extrapolar 

o que a própria lei prevê. Ou seja, não há 

como o Procedimento de Evolução 

Patrimonial ser aberto de maneira 

autônoma ao processo administrativo 

principal. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-11/cgu-nao-investigar-evolucao-patrimonial-forma-autonoma#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10571.htm
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Portanto, se Flavio Cals Dolabella já foi 

investigado e punido com a demissão, a 

CGU não pode instaurar novos 

procedimentos quanto ao mesmo fato. 

 

Manter a tramitação autônoma do PAD 

abriria precedente para que qualquer 

servidor tenha sua privacidade violada, 

apenas para averiguação da 

compatibilidade entre renda e salário. 

Segundo a magistrada, a CGU teria 

poderes mais invasivos do que a própria 

autoridade policial. 

 

"Em suma, o Procedimento de Evolução 

patrimonial é sempre acessório, pois se 

refere a um fato principal em 

averiguação, sendo um dos meios de 

prova. O acessório segue o principal, se 

o processo principal finalizou, tendo a 

administração tecido já as suas 

conclusões finais do mérito 

administrativo, ocorreu a preclusão 

consumativa da constituição do meio de 

prova", concluiu. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

 

Processo 1015932-

59.2022.4.01.3400 
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Justiça rejeita ação de 
improbidade contra Pazuello 
pela crise de oxigênio no AM 
 
11 de maio de 2022, 9h56 
Por José Higídio 
 
Como as condutas dos réus não são mais 

consideradas atos de improbidade 

administrativa, a 9ª Vara Federal do 

Amazonas julgou improcedente uma 

ação contra o ex-ministro da Saúde 

Eduardo Pazuello e outros envolvidos na 

crise do oxigênio do estado, em janeiro 

de 2021. 

 

Eduardo Pazuello era o ministro da 

Saúde à época da falta de oxigênio 

hospitalar no AMMarcelo Camargo/Agência Brasil 

 

O Ministério Público Federal havia 

ajuizado ação de improbidade contra 

Pazuello; os ex-secretários do Ministério 

da Saúde Mayra Pinheiro e Luiz Otávio 

Franco Duarte; o atual secretário 

nacional de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde, Helio Angotti; o ex-

secretário de Saúde do 

Amazonas Marcellus José Barroso 

Campelo; e o coordenador do comitê de 

crise do estado, Francisco Ferreira 

Máximo Filho. 

De acordo com o MPF, os réus teriam se 

omitido no cumprimento de seus 

deveres, pois retardaram o início das 

ações do Ministério da Saúde no 

Amazonas; não supervisionaram a 

demanda e o fornecimento de oxigênio 

medicinal nos hospitais do estado; não 

prestaram a cooperação técnica 

necessária quanto ao controle de 

insumos; atrasaram a transferência de 

pacientes para outros estados; 

pressionaram pelo uso do "tratamento 

precoce", de eficácia questionada; e não 

apoiaram as regras de isolamento social 

durante a crise de Covid-19. 

 

O juiz Diego Oliveira reconheceu a 

retroatividade da lei mais benéfica e 

aplicou ao caso as regras da nova Lei de 

Improbidade Administrativa (LIA), 

sancionada em outubro do último ano. A 

norma trouxe uma lista das condutas 

que podem ser classificadas 

como improbidade, elencadas no artigo 

11. 

 

Assim, para a caracterização da 

improbidade, não basta mais que o 

agente tenha violado os princípios da 

Administração Pública. É necessário que 

a conduta se enquadre em algum dos 

incisos do artigo 11, que o acusado 

"apresente finalidade de obter proveito 

ou benefício indevido para si ou para 

outra pessoa ou entidade" e que sejam 

indicadas as normas violadas. 

 

Apesar da "extrema gravidade" dos fatos 

denunciados pelo MPF, as condutas dos 

réus não se encaixariam em nenhuma 

das hipóteses previstas no artigo 11 da 

LIA. 

 

"Boa ou ruim, a nova LIA 

foi democraticamente concebida pelo 

Poder Legislativo e ratificada pelo Poder 

Executivo, por meio da sanção 

presidencial, sendo estranho à função 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-11/justica-rejeita-acao-improbidade-pazuello-crise-am#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm
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típica jurisdicional a adoção de 

interpretações ampliativas ou a prática 

de ativismo judicial com vistas a impor 

sanções motivadas unicamente pela 

enorme comoção social provocada pelos 

fatos submetidos a julgamento", 

ressaltou o magistrado. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

1006436-58.2021.4.01.3200 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
11/justica-rejeita-acao-improbidade-
pazuello-crise-am  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/justica-rejeita-acao-improbidade.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mai-11/justica-rejeita-acao-improbidade-pazuello-crise-am
https://www.conjur.com.br/2022-mai-11/justica-rejeita-acao-improbidade-pazuello-crise-am
https://www.conjur.com.br/2022-mai-11/justica-rejeita-acao-improbidade-pazuello-crise-am
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Vítima de "golpe do leilão" 
será restituído e indenizado 
por bancos 
 
Tanto o banco que recebeu a 
transferência quanto o banco da vítima 
terão que pagar, solidariamente, os 
valores depositados e a indenização. 
 
terça-feira, 10 de maio de 2022 
 
A 16ª câmara Cível do TJ/PR condenou 

dois bancos a restituir e indenizar 

homem que foi vítima de "golpe do 

leilão". Ele depositou as quantias dos 

lances em conta corrente que pensou 

ser da empresa de leilões. Para o 

colegiado, houve falha na prestação do 

serviço das instituições financeiras. 

 

 
Bancos são condenados a reparar 

vítima de golpe.(Imagem: Pexels) 

 

O homem alegou ter usufruído dos 

serviços de leilão acreditando estar 

navegando em página virtual 

pertencente a empresa de leilões, 

apresentou lances para aquisição de 

dois veículos e narrou ter sido 

orientado, na oportunidade, a depositar 

tais quantias em conta corrente de 

banco. 

 

Ressaltou que, após realizar 

transferências bancárias nos valores 

dos lances, descobriu ter sido vítima de 

golpe. Explicou que o site da empresa 

foi clonado por estelionatários, o que o 

induziu a erro. 

 

Ao analisar o caso, o juízo de primeiro 

grau julgou improcedentes os pedidos. 

Em apelação, o homem ressaltou que as 

instituições bancárias têm 

responsabilidade objetiva pelos danos 

gerados por fortuito interno, inclusive 

por fraudes/delitos praticados por 

terceiro. 

 

A relatora, juíza de Direito substituta 

Vania Maria da Silva Kramer, analisou 

que Súmula do STJ dispõe que "as 

instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias". 

 

Para a juíza, embora o próprio autor 

admita ter sido vítima de leilão virtual 

fraudulento, não se verificou que os 

bancos tenham atuado com diligência e 

cautela na condução de sua atividade, 

procedendo regularmente à coleta dos 

dados e à verificação das informações 

fornecidas pelo correntista que recebeu 

o produto da fraude. 

 

"Embora não se exima a parcela de 

culpa do requerente na fraude 

descrita, não se pode olvidar que, em 

caso de discrepância entre o nome do 

favorecido e o do titular do CNPJ, como 

ocorre na hipótese, caberia à 

devolução do valor recebido e não a 

conclusão de toda a operação." 

 

A relatora considerou que, evidenciada 

a falha na prestação de serviço pelas 

instituições financeiras, cabível a 

indenização por dano moral, 

especialmente quando constatado que 

os bancos não forneceram a segurança 

necessária em suas transações. 

 

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


35 

 

Diante disso, deu parcial provimento ao 

apelo para condenar os bancos a 

restituírem ao homem a integralidade 

dos valores depositados, acrescidos de 

correção monetária, além do 

pagamento de dano moral em R$ 5 mil. 

 

O escritório Condado Negrão e Baccarin 

Advogados atua no caso. 

 

 Processo: 0020367-

50.2021.8.16.0014 

 

Veja a decisão. 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes
/365725/vitima-de-golpe-do-leilao-
sera-restituido-e-indenizado-por-
bancos  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/01CF60A1056883_acordaogolpeleilao.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/365725/vitima-de-golpe-do-leilao-sera-restituido-e-indenizado-por-bancos
https://www.migalhas.com.br/quentes/365725/vitima-de-golpe-do-leilao-sera-restituido-e-indenizado-por-bancos
https://www.migalhas.com.br/quentes/365725/vitima-de-golpe-do-leilao-sera-restituido-e-indenizado-por-bancos
https://www.migalhas.com.br/quentes/365725/vitima-de-golpe-do-leilao-sera-restituido-e-indenizado-por-bancos
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Senado aprova PEC que 
permite nomeação de 
ministro com 70 anos 
 
O texto vai à promulgação. 
 
quarta-feira, 11 de maio de 2022 
 
O Senado aprovou PEC que aumenta de 

65 para 70 anos a idade máxima para 

nomeação de juízes e ministros de TRFs 

e de Tribunais Superiores. A 

PEC 32/21 teve relatoria do senador 

Weverton. Foram 60 votos favoráveis, 

na votação em primeiro turno, e 59 no 

segundo turno, sem votos contrários. 

Vai à promulgação. 

 

Conforme o texto aprovado, a elevação 

da idade para nomeação irá atingir o 

STF, o STJ, os TRFs, o TST, os TRTs, o 

TCU e os ministros civis do STM.   

 

 
Plenário do Senado Federal durante 

sessão deliberativa ordinária 

semipresencial.(Imagem: Roque de 

Sá/Agência Senado) 

 

Ajuste 

 

Na prática, a proposta de 70 anos como 

idade máxima para nomeação de 

magistrados é um ajuste à EC 88 que, 

desde 2015, alterou o limite de idade da 

aposentadoria compulsória dos 

ministros do STF, Tribunais Superiores 

e TCU de 70 para 75 anos. A mudança 

de 2015 surgiu da chamada PEC da 

Bengala. 

 

Weverton considera que "com a 

eventual aprovação da PEC, os 

profissionais capacitados e experientes 

que têm entre 65 e 70 anos de idade 

tornam-se aptos à indicação para 

cargos de grande relevância, que 

podem ser exercidos, em tese, no limite 

máximo da idade, por mais 5 anos, até 

a aposentadoria compulsória aos 75 

anos de idade, circunstância que atesta 

o elevado mérito da proposição e 

retoma a lógica existente no texto 

original da Constituição". 

  

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

/365735/senado-aprova-pec-que-

permite-nomeacao-de-ministro-com-

70-anos  

 

Retorne ao índice 
  

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152091
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc88.htm
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2223878
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2223878
https://www.migalhas.com.br/quentes/365735/senado-aprova-pec-que-permite-nomeacao-de-ministro-com-70-anos
https://www.migalhas.com.br/quentes/365735/senado-aprova-pec-que-permite-nomeacao-de-ministro-com-70-anos
https://www.migalhas.com.br/quentes/365735/senado-aprova-pec-que-permite-nomeacao-de-ministro-com-70-anos
https://www.migalhas.com.br/quentes/365735/senado-aprova-pec-que-permite-nomeacao-de-ministro-com-70-anos
https://www.migalhas.com.br/
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Azulay, Ney Bello, Paulo 
Sérgio e Fernando Quadros na 
lista do STJ 
 
Há duas vagas na Corte, decorrentes 
das aposentadorias dos ministros 
Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi 
Cordeiro. 
 
quarta-feira, 11 de maio de 2022 
 
Nesta quarta-feira, 11, o STJ definiu a 

lista dos desembargadores candidatos 

às vagas abertas na Corte da Cidadania. 

Os escolhidos foram os 

desembargadores Messod Azulay 

Neto, Ney Bello, Paulo Sérgio 

Domingues e Fernando Quadros. 

 

 
Azulay, Ney Bello, Paulo Sérgio e 

Fernando Quadros compõem lista do 

STJ.(Imagem: Reprodução) 

 

No primeiro escrutínio, foram eleitos os 

desembargadores Messod Azulay 

Neto e Ney Bello. Eles receberam 19 e 

17 votos, respectivamente.  

 

No segundo escrutínio, foi escolhido 

para compor a lista o desembargador 

Paulo Sérgio Domingues, com 19 votos. 

No terceiro escrutínio, foi 

escolhido Fernando Quadros, com 21 

votos. 

 

Vagas 

As vagas são decorrentes das 

aposentadorias dos ministros Napoleão 

Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro. 

 

A sessão estava marcada para o dia 12 

de maio mas, segundo novo edital, foi 

antecipada em razão de sessão do TSE, 

a ser realizada neste dia, da qual 

participam ministros da Corte. 

 

O encontro ocorreu presencialmente e 

não foi transmitido pelo YouTube. 

 

Quádruplo 

 

De acordo com o regimento interno do 

Tribunal, no caso de haver mais de uma 

vaga em aberto na Corte, há duas 

possibilidades para a formação de lista: 

poderiam ser feitas duas listas tríplices, 

ou apenas uma lista, com quatro nomes 

- como de fato ocorreu. A previsão está 

no art. 27, §§ 4º, 5º e 6º do regimento. 

 

Escolha do president 

 

Cabe à presidência da República a 

indicação dos nomes que são 

encaminhados ao Senado para serem 

sabatinados pela CCJ. Após a aprovação 

pela CCJ e pelo plenário do Senado, os 

escolhidos são nomeados e empossados 

como ministros. 

 

A composição do STJ está definida no 

artigo 104 da Constituição. O Tribunal é 

composto de, no mínimo, 33 ministros, 

que são nomeados pelo presidente da 

República entre brasileiros com mais de 

35 anos e menos de 60 anos, depois de 

aprovada a escolha pela maioria 

absoluta do Senado. 

 

As cadeiras do STJ são divididas da 

seguinte forma: um terço entre juízes 

dos TRFs e um terço entre 

desembargadores dos TJs, indicados 

em lista tríplice elaborada pelo próprio 

https://www.migalhas.com.br/quentes/338124/corte-especial-do-stj-presta-homenagem-ao-ministro-napoleao
https://www.migalhas.com.br/quentes/338124/corte-especial-do-stj-presta-homenagem-ao-ministro-napoleao
https://www.migalhas.com.br/quentes/341482/ministro-nefi-cordeiro-participa-de-ultima-sessao-na-6-turma
https://www.migalhas.com.br/quentes/359002/stj-adia-para-12-5-formacao-de-lista-de-novos-ministros
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/9A9D6D40DFFA4E_Edital6-2022.pdf
https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/article/view/3115/3839
https://www.migalhas.com.br/
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STJ; um terço, em partes iguais, entre 

advogados e membros do MPF, 

estadual, do DF e dos Territórios, 

alternadamente, indicados na forma do 

artigo 94 da Constituição. 

 

Nova vaga 

 

Em 2022, ainda uma terceira vaga 

surgirá. Com efeito, o ministro Felix 

Fischer completa 75 anos em agosto. E 

embora o ministro Fischer seja egresso 

do parquet, a vaga será destinada a um, 

ou uma, representante da advocacia, 

pois se trata da vaga de rodízio. 

 

Esta última vaga, entretanto, não terá 

tempo hábil para ser preenchida neste 

ano, de modo que ficará para o próximo 

mandatário, que será eleito ou reeleito 

em outubro.  

  

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

/365741/azulay-ney-bello-paulo-sergio-

e-fernando-quadros-na-lista-do-stj  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/365741/azulay-ney-bello-paulo-sergio-e-fernando-quadros-na-lista-do-stj
https://www.migalhas.com.br/quentes/365741/azulay-ney-bello-paulo-sergio-e-fernando-quadros-na-lista-do-stj
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STJ: sócios de MPE respondem 
por débitos após o seu 
fechamento 
 
Relator afirmou que o STJ entende que 
‘é possível a responsabilização dos 
sócios pelo inadimplemento do tributo’ 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
11/05/2022 07:00Atualizado em 
11/05/2022 às 08:52 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

Os ministros da 2ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça 

(STJ) deram, por unanimidade, 

provimento a um recurso (REsp 

1876549/RS) da Fazenda Nacional e 

decidiram que sócios de uma 

microempresa devem responder 

pessoalmente pelos débitos da 

sociedade após a sua dissolução. 

 

O relator, ministro Mauro Campbell, 

afirmou que o STJ possui entendimento 

no sentido de que, no caso de 

microempresas, “é possível a 

responsabilização dos sócios pelo 

inadimplemento do tributo” com base 

no artigo 137, inciso VII, do Código 

Tributário Nacional (CTN). 

Segundo esse dispositivo, no caso de 

liquidação de sociedade de pessoas, se a 

obrigação principal não puder ser paga 

pelo contribuinte, 

os sócios respondem solidariamente. 

 

De acordo com o relator, cabe 

aos sócios “demonstrar a insuficiência 

do patrimônio quando da 

liquidação para exonerar-se da 

responsabilidade pelos débitos”, o que 

não teria ocorrido no caso concreto. 

 

No tribunal de origem, o TRF4, 

os sócios argumentaram que, nos 

termos do artigo 135 do CTN, só poderia 

ser responsabilizado pelos débitos da 

empresa após o seu fechamento se 

tivesse realizado alguma ilicitude, 

como ato com excesso de poderes ou 

infração de lei, contrato social ou 

estatutos. 

 

Mauro Campbell, no entanto, 

acolheu o argumento da Fazenda 

Nacional, para quem discutir a ilicitude 

do ato caberia no caso de 

dissolução irregular da empresa. A 

Fazenda Nacional argumentou 

que o que houve foi uma baixa 

simplificada, sem o pagamento total dos 

tributos devidos. Para a Fazenda, uma 

vez evidenciada a dissolução de uma 

microempresa ou empresa de pequeno 

porte, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária 

dos sócios pelos seus débitos, 

independentemente da prática de 

qualquer ato ilícito. 

 

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 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-socios-de-mpe-respondem-por-debitos-apos-o-seu-fechamento-11052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/STJ
https://www.jota.info/tudo-sobre/STJ
https://www.jota.info/tudo-sobre/STJ
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902004693&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902004693&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://www.jota.info/tudo-sobre/trf4
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-ex-socio-responde-por-divida-de-empresa-fechada-irregularmente-03052022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-ex-socio-responde-por-divida-de-empresa-fechada-irregularmente-03052022
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 

  

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

empresas/tributario/stj-socios-de-mpe-

respondem-por-debitos-apos-o-seu-

fechamento-11052022  

 

Retorne ao índice 
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Que tipo de controle cabe em 
relação às sabatinas? 
 
Arguições de dirigentes das agências 
reguladoras são foco de mais atenção 
 
ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO 
11/05/2022 05:45 
 
comentários 

Plenário do Senado Federal. Crédito: 

Ana Volpe/ Senado 

 

A atuação do Senado Federal na 

aprovação de autoridades foi inserida 

pela primeira vez na Constituição de 

1946 (art. 63, inciso I), tendo-se repetido 

na Constituição de 1967 (art. 45, inciso 

I) e na EC nº 1/69 (art. 42, inciso III) até 

chegar na atual redação da Constituição 

de 1988, art. 52, incisos III e IV, 

dispositivos objetos de colunas 

passadas, como aqui, aqui e aqui. 

 

O interesse em continuar discorrendo 

sobre o tema advém da aparente 

dificuldade de compreensão (por parte 

de diversos atores) de que as sabatinas 

têm natureza eminentemente política, 

tratando-se de assunto interna 

corporis, cujo mérito político é 

insuscetível de controle de legalidade, 

seja pelo Poder Judiciário, Ministério 

Público ou Tribunal de Contas da União 

(TCU). 

Inclusive, recorde-se que esse foi o 

entendimento do MS nº 38.216, 

quando o ministro relator Ricardo 

Lewandowski negou seguimento 

ao writ sob o argumento de que não 

havia direito líquido e certo dos 

parlamentares no que diz respeito às 

sabatinas e que essas são 

matéria interna corporis, cujo controle 

é impossível na via judicial. 

 

Na verdade, as sabatinas já são em si 

mesmas um instrumento de controle 

parlamentar sobre as indicações do 

presidente da República. Daí a 

perplexidade: como controlar o 

exercício de uma competência que já é 

de controle parlamentar? 

 

A parte “administrativa” do processo se 

exaure com a indicação, que de fato está 

sujeita a requisitos constitucionais e 

legais, notadamente o art. 5º e o art. 8º-

A da Lei 9.986/2000, incluído pela Lei 

13.838/2019, que ficou conhecida como 

Lei Geral das Agências Reguladoras. 

Enviada a mensagem pelo presidente da 

República, todo o procedimento 

senatorial é interno, cuja regulação está 

sujeita à reserva de regimento interno. 

 

Nada obstante, o fato é que esse 

processo de indicação e aprovação de 

autoridades via sabatinas guarda 

semelhança com o concurso público: 

ambos são formas de provimento de 

cargos públicos, submetidas ao princípio 

da livre acessibilidade aos cargos 

públicos, desde que observados os 

requisitos legais, nos termos do art. 37, 

incisos I e II, da CF. 

 

Justamente por essa lógica, a 

comprovação dos requisitos legais 

necessários ao exercício da função 

pública, porquanto estritamente 

vinculados ao exercício das atribuições 

do cargo, deve ocorrer no momento da 

https://www.jota.info/autor/roberta-simoes-nascimento
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/defensor-legis/que-tipo-de-controle-cabe-em-relacao-as-sabatinas-11052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/senado-federal
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/defensor-legis/sabatina-senado-notorio-conhecimento-especialidade-30092020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/defensor-legis/existe-hora-marcada-para-se-tornar-ministro-do-stf-13102021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/defensor-legis/as-licoes-da-sabatina-de-andre-mendonca-08122021
https://www.jota.info/tudo-sobre/tcu
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15348229274&ext=.pdf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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investidura no cargo público, ou seja, na 

posse. 

 

Inclusive, após reiteradas decisões 

repetindo esse raciocínio, o 

entendimento jurisprudencial foi 

consolidado nos termos do enunciado nº 

266 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ): “O diploma ou 

habilitação legal para o exercício do 

cargo deve ser exigido na posse e não na 

inscrição para o concurso público”. 

 

Embora o verbete se refira a concursos 

públicos, mencionando tão somente a 

exigência de diploma ou habilitação 

legal, da leitura dos acórdãos que 

conduziram à aprovação da súmula é 

possível extrair a ratio decidendi no 

sentido de que não devem ser feitas 

restrições de caráter meramente formal 

como condição de acessibilidade a 

cargos públicos. 

 

Ao contrário, devem-se evitar quaisquer 

restrições ou proibições ainda na fase de 

certame, a fim de que o universo de 

candidatos seja o maior possível, 

permitindo maior concorrência e que a 

escolha recaia sobre aquele que detenha 

os maiores méritos, concretizando o 

interesse público e o princípio da 

eficiência vazado no art. 37, caput, da 

CF. 

 

Eventuais condições de acesso ao cargo 

público até podem ser feitas, mas apenas 

se legitimam quando instituídas para 

serem aferidas quando do instante do 

provimento do cargo, é dizer, no 

momento da posse. 

 

Dessa forma, o mesmo raciocínio da 

Súmula nº 266 do STJ seria aplicável 

por analogia à sabatina, notadamente as 

regras de impedimento do art. 8º-A 

acima mencionado, ante a semelhança 

que a indicação e sabatina da autoridade 

guardam com o concurso público como 

requisito de acesso aos cargos públicos e, 

especialmente, quando inexistente 

norma constitucional expressa nesse 

sentido, o que, sim, poderia mudar a 

lógica do raciocínio. 

 

Inclusive, é por isso que 

excepcionalmente o enunciado nº 266 

não se aplica aos concursos para a 

magistratura e para membro do 

Ministério Público, pois a matéria é 

regulada no art. 93, inciso I, e no art. 

129, § 3º, da CF, ambos com redação 

dada pela EC nº 45/04, que 

constitucionalizou a exigência de 

experiência mínima de 3 anos de 

atividade jurídica, passando esse 

requisito a ser exigido ainda antes da 

posse conforme a Resolução nº 75/2009 

do CNJ e Resolução nº 14/2006 do 

Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP). 

 

Portanto, as eventuais restrições para o 

acesso de cargos públicos, mesmo 

quando legalmente previstas e dotadas 

de razoabilidade, podem ser 

consideradas pelo Senado Federal como 

obrigatórias somente para o exercício 

das atribuições do cargo. 

 

Dito em outras palavras, o 

preenchimento dos requisitos legais 

(bem como a ausência de 

impedimentos) não precisa se fazer 

presente já no momento da indicação da 

autoridade ou mesmo no instante da 

sabatina senatorial, pela mesma razão 

pela qual não seria possível exigir que o 

candidato a concurso público já 

preenchesse todos os requisitos legais de 

provimento do cargo almejado no 

momento da inscrição e participação no 

certame. 

 

Naturalmente, pode o Senado Federal 

com base no art. 52, inciso III, alínea f, 

https://www.jota.info/tudo-sobre/stj
https://www.jota.info/tudo-sobre/stj
https://www.jota.info/tudo-sobre/cnmp
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da CF entender como suficiente, 

portanto, a apresentação pelo 

sabatinado dos respectivos 

comprovantes de habilitação e de não 

impedimento apenas no momento da 

futura posse. 

 

As indicações e as respectivas arguições 

são políticas. Os requisitos do art. 5º da 

Lei 9.986/2000, com redação dada pela 

Lei 13.838/2019, não retiram esse 

caráter. Assim, o simples fato de o nome 

indicado pelo presidente da República e 

aprovado pelo Senado Federal não ser 

do agrado de alguns atores não se presta 

à movimentação de um suposto controle 

de legalidade da arguição e de aprovação 

de autoridades. 

 

Nos últimos tempos, no entanto, 

aumentam o número de notícias de fatos 

ou inquéritos civis no âmbito do 

Ministério Público pretendendo a 

anulação de sabatinas (por exemplo, os 

que tiveram por objeto as Mensagens SF 

nº 96/2020 e nº 31/2021), ações 

populares sustentando violação aos 

princípios da moralidade e da 

impessoalidade (por exemplo, a de nº 

1070666-28.2020.4.01.3400) e agora 

até mesmo decisões cautelares 

proferidas pelo TCU determinando a 

suspensão de arguição no Senado, 

mesmo a unidade jurisdicionada sendo 

“Presidência da República” (Processo 

nº 001.016/2022-9). 

 

Ora, as sabatinas fazem parte de um 

processo legislativo, não administrativo. 

Por consequência, deve ser aplicada a 

mesma jurisprudência do STF que afasta 

o controle jurisdicional prévio do 

processo legislativo fora das hipóteses 

de violação de normas constitucionais 

que fixam procedimentos, na linha 

do MS nº 32.033. 

 

Recorde-se a própria tese aprovada para 

o tema 1.120 da repercussão geral do 

STF: “Em respeito ao princípio da 

separação dos poderes, previsto no art. 

2º da Constituição Federal, quando não 

caracterizado o desrespeito às normas 

constitucionais pertinentes ao processo 

legislativo, é defeso ao Poder Judiciário 

exercer o controle jurisdicional em 

relação à interpretação do sentido e do 

alcance de normas meramente 

regimentais das Casas Legislativas, por 

se tratar de matéria interna corporis”. 

 

Assim, as sabatinas sujeitam-se 

unicamente ao controle quanto às 

normas constitucionais de regência e ao 

controle de natureza política, esse 

último realizado exclusivamente pelos 

próprios parlamentares, sobretudo nos 

casos em que são exigidas maiorias 

qualificadas, dado que tal quórum 

pressupõe um consenso pluripartidário, 

exigindo uma ampla participação das 

legendas no processo. 

 

Fora dessas hipóteses, qualquer outro 

tipo de controle de legalidade preventivo 

representa subtração ou embaraço da 

livre formação da vontade senatorial. 

 

Sobretudo no caso do controle 

pretendido pelo TCU, não tem cabida 

perguntar se esse novo “arranjo 

institucional” é bom ou desejável para 

uma eventual melhoraria da qualidade 

da regulação e da governança nas 

agências reguladoras. Trata-se de uma 

pura e simples inconstitucionalidade, 

mais um caso de “ativismo controlador”. 

 

O perigo desse tipo de atuação é, daqui a 

pouco, que passe a perscrutar até 

mesmo os nomes rejeitados nas 

sabatinas. A primeira rejeição de um 

indicado para dirigente de agência 

ocorreu em 2003 (Luiz Alfredo 

Salomão, para a ANP), depois 

processo:%20001.016/2022-9
processo:%20001.016/2022-9
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5290006
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2003/06/24/senado-rejeita-indicacao-para-agencia-nacional-do-petroleo
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2003/06/24/senado-rejeita-indicacao-para-agencia-nacional-do-petroleo
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ocorreram duas em 2009 (Bruno 

Pagnoccheschi, e Paulo Vieira, 

ambos para a ANA), e mais uma em 2012 

(Bernardo José Figueiredo 

Gonçalves de Oliveira, para a ANTT). 

Em 2015, houve a primeira rejeição de 

um diplomata (Guilherme Patriota, 

que havia sido indicado para a OEA). 

Para o CNJ e o CNMP, já foram 

rejeitados diversos nomes. 

 

Embora ainda sejam poucas as rejeições 

de candidatos sabatinados, mostra-se 

que o procedimento de arguição não é 

meramente protocolar. A rejeição é 

decisão política, que, assim como a 

aprovação, não comporta uma revisão 

por parte de outro órgão. 

 

Como se vê, a falta de um controle de 

legalidade ou regimentalidade das 

sabatinas não é um caso de lacuna a ser 

preenchida ou de falha no sistema, 

sobretudo porque estão previstos outros 

mecanismos de controle posterior, como 

a convocação e o convite dessas 

autoridades para prestar informações, 

nos termos do art. 50, caput, e § 1º, da 

CF. 

 

Cada vez que se retira parcela das 

atribuições dos parlamentos (e a 

competência para sabatinar e aprovar 

autoridades não é a única que vem sendo 

usurpada por outros órgãos), morre 

também uma parte da liberdade dos 

cidadãos. Substituir as decisões políticas 

do Legislativo o enfraquece. E sem um 

Parlamento forte, não há controle 

parlamentar possível. 
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Senado aprova PEC que 
aumenta idade para 
nomeação em tribunais 
 
A PEC, que agora possibilita a 
nomeação de magistrados com até 70 
anos, vai à promulgação pelo Congresso 
Nacional 
 
FELIPE AMORIM 
BRASÍLIA 
11/05/2022 09:48 
 
comentários 

Crédito: Marcello Casal Jr./Agência 

Brasil 

 

O Senado aprovou nesta terça-feira 

(10/5) a PEC 32/2021, que muda de 65 

para 70 anos a idade máxima para 

nomeação aos cargos de ministros de 

tribunais superiores e juízes dos 

tribunais regionais federais. 

 

Foram 60 votos favoráveis, na votação 

em primeiro turno, e 59 no segundo 

turno, sem votos contrários. 

 

O objetivo da proposta é aumentar a 

idade máxima para ingresso nos 

tribunais, adequando o limite à chamada 

“PEC da Bengala”, que alterou a idade da 

aposentadoria compulsória de 70 para 

75 anos. As regras se aplicam ao 

Supremo Tribunal Federal (STF), ao 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), aos 

tribunais regionais federais (TRFs), ao 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), 

aos tribunais regionais do Trabalho 

(TRTs), ao Tribunal de Contas de União 

(TCU) e os ministros civis do Superior 

Tribunal Militar (STM). 

 

A PEC vai à promulgação pelo Congresso 

Nacional. 

 

FELIPE AMORIM – Repórter em 

Brasília. Cobre o Congresso Nacional. 

Antes, trabalhou nas redações do 
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Brasil 

Saiba quais capitais têm, em 
média, a gasolina mais cara e 
mais barata do país 
 
Sequência de reajustes atinge 
consumidores em todo o país, mas 
valores pagos na bomba variam de 
cidade para cidade 
 
Por Marcelo Osakabe — De São Paulo 
10/05/2022 11h04  Atualizado há 22 
minutos 
 

 
Lucianne Carneiro/Valor 

 

A sequência de reajustes nos preços dos 

combustíveis nos últimos meses atinge 

consumidores em todo o país, mas 

os valores pagos na bomba variam de 

cidade para cidade. Impostos estaduais, 

dificuldades do transporte são alguns 

dos elementos que acabam abrindo 

espaço para as diferenças dos preços na 

bomba. 

 

Informações coletadas pela Agência 

Nacional de Petróleo (ANP) apontam 

que entre as capitais, Teresina é a que 

tem os preços médios mais altos da 

gasolina. O preço médio pago pelo 

consumidor piauiense na capital do 

Estado é de R$ 8,217. A cidade também 

é a única das capitais com valor médio 

acima de R$ 8,00. 

 

Depois de Teresina, a capital onde os 

motoristas gastam mais em média para 

encher o tanque com gasolina é o Rio de 

Janeiro. O preço médio do combustível 

está em R$ 7,765. Depois do Rio vem 

Brasília, com preço médio de R$ 7,699 

por litro. Os dados constam do relatório 

semanal do Sistema de Levantamento de 

Preços (SLP) da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), realizado entre 1 a 7 de maio 

 

No outro extremo – entre as capitais 

onde se gasta menos com gasolina -- está 

Macapá. 

 

O motorista que circula pela capital do 

Amapá paga, em média, a gasolina mais 

barata entre as capitais brasileiras neste 

momento. Um valor médio de R$ 6,471 

por litro. São quase R$ 2 de diferença em 

relação ao que é cobrado, em média, nos 

postos de Teresina. 

 

Logo depois do Macapá, a capital com a 

segunda gasolina mais barata é Porto 

Alegre, com um preço médio de R$ 

6,881. 

 

A capital gaúcha também aparece no 

ranking da ANP como a capital onde o 

preço médio do diesel S-10 é o mais 

barato: R$ 6,516. 

 

Na outra ponta, os postos de Salvador 

cobram o valor médio mais caro do 

diesel S-10: R$ 7,631. 

 

São Paulo tem o 4º menor preço médio 

da gasolina cobrado entre as capitais: R$ 

6,985. Mas também é a cidade com o 

maior valor do combustível (não o preço 

médio, mas o preço em um posto) 

encontrado pela pesquisa da ANP: R$ 

8,599. 

 

Em relação ao etanol hidratado, Cuiabá 

(MT) é a capital com o menor preço 

médio cobrado: R$ 4,896. O litro mais 

caro do combustível está no Rio, com 
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preço médio de R$ 6,659, uma diferença 

de R$ 1,763. 

 

As diferenças entre o preço dos 

combustíveis podem ser explicadas por 

uma série de motivos, segundo o 

professor de Finanças do Ibmec, 

Gilberto Braga. Talvez o mais conhecido 

deles no momento seja o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Bens 

(ICMS), que é definido em nível estadual 

— em uma faixa que vai de 23% no Mato 

Grosso a 34% no Rio de Janeiro. “Mas no 

momento, o ICMS está congelado, então 

o que era fator de diferenciação (de um 

estado para outro) deixou de ser”, 

pondera. 

 

Braga diz que o preço final também leva 

em consideração questões de logística, 

margem de lucro aplicada pelos postos 

em cada região e alguns custos de 

natureza local, como normas técnicas a 

serem observadas ou o valor do terreno 

onde se localiza o posto. “Postos de 

estrada, por exemplo, tem um custo de 

operação menor que o de cidades. Mas 

depende da estratégia comercial de cada 

empresa”, diz. 

 

A combinação desses fatores ajuda a 

gerar o preço final em cada capital e 

estado. Embora o Rio de Janeiro seja 

maior estado produtor de petróleo, o 

governo cobra a maior alíquota do ICMS 

da federação. Além disso, também é 

cobrado um adicional de mais 2 pontos 

porcentuais sobre o ICMS para 

alimentar o Fundo de Combate à 

Pobreza naquele estado, que tem o 

segundo combustível mais caro do país. 

 

Em nota, o governo do Amapá afirma 

que, além de manter uma das menores 

cobranças de ICMS do país, em 25, outro 

motivo que deixa a gasolina mais em 

conta são os incentivos fiscais da Área de 

Livre Comércio de Macapá e Santana, 

entre eles a desoneração de COFINS e 

PIS (tributos federais] sobre o álcool 

anidro [componente da gasolina). 

 

O Valor procurou o governo do Piauí 

para informações sobre os preços da 

gasolina, mas ainda não recebeu 

resposta. A prefeitura de Teresina 

afirmou por meio da assessoria que o 

tema não está na esfera municipal. 

 

O levantamento da ANP mostra ainda 

que o ranking das capitais não 

necessariamente pode ser transposto 

para os seus respectivo Estados. Se São 

Paulo cobra o quarto combustível mais 

barato entre as capitais, o estado sobe a 

segundo lugar entre os estados com o 

menor preço. Manaus é 7ª. capital com 

menor preço do combustível, mas o 

Amazonas é apenas o 14 Estado no 

ranking, por exemplo. 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/10/saiba-quais-capitais-tem-
em-media-a-gasolina-mais-cara-e-
mais-barata-do-pais.ghtml  
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Finanças 

Projeções de inflação pioram 
e pressionam BC 
 
Desancoragem se aprofunda e mercado 
vê juros mais altos e por período 
prolongado 
 
Por Victor Rezende e Anaïs 
Fernandes — De São Paulo 
10/05/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Paulo Val, da Occam: Inflação global, 

sem dúvidas, será desafio para o Banco 

Central; Selic deve chegar a 13,25% — 

Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

O desafio inflacionário, que já se 

mostrava grande, ganhou contornos 

ainda mais árduos. O processo de 

desancoragem das expectativas 

de inflação de médio prazo não tem 

dado trégua, o que se nota não apenas 

nas projeções dos economistas de 

mercado, mas também na inflação 

embutida nos ativos financeiros. 

Algumas casas já veem o IPCA em 10% 

neste ano. A consequência desse 

movimento é visível no mercado de 

juros, que tem sido pressionado ao 

refletir um cenário de taxas ainda mais 

altas e por um longo período. 

A forte oscilação nas taxas das NTN-Bs, 

títulos públicos atrelados ao IPCA, 

ilustra a piora na percepção de risco 

inflacionário à frente. A inflação 

precificada pela NTN-B com vencimento 

em agosto já se aproxima de 9% - na 

sexta-feira, chegou a 8,73%. E, mesmo 

em prazos mais longos, a desancoragem 

das expectativas tem aumentado. A 

inflação precificada pela NTN-B com 

vencimento em agosto de 2050, que 

começou o ano em 5,19%, chegou, no fim 

da semana passada, a 6,39%. 

 

“O mercado tem operado a defasagem da 

gasolina nos últimos dias. As pessoas 

começam a fazer conta sobre o impacto 

do reajuste nos preços dos combustíveis 

e os efeitos secundários. A partir daí, 

elas começam a embutir prêmio de 

inflação na curva [nos vencimentos dos 

contratos de juros]”, aponta Pedro 

Nunes, gestor de renda fixa da ACE 

Capital, ao justificar o forte movimento 

de alta das expectativas inflacionárias no 

mercado. Ontem, a Petrobras anunciou 

um reajuste de 8,8% no preço do diesel 

nas refinarias, mas manteve os preços da 

gasolina inalterados. 

 

Mercado demanda prêmio de 

inflação mais elevado; NTN-B para 

agosto aponta para IPCA próximo 

a 9% 

 

Além da alta dos preços dos 

combustíveis no mercado internacional, 

Maurício Patini, gestor de juros Brasil da 

Absolute Investimentos, observa que os 

dados de inflação corrente no primeiro 

trimestre também ajudam a explicar a 

alta das estimativas de mercado, já que 

vieram acima do esperado “não somente 

para o número cheio, mas também para 

o qualitativo mais inercial”. 

 

De acordo com Patini, esse cenário gera 

revisões à frente devido à alta correlação 
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com grande parte dos preços 

administrados “e mostra que o trabalho 

do Banco Central ficou mais difícil, dado 

que o nível de espraiamento da inflação 

está mais generalizado”. 

 

Não por acaso, os juros futuros têm sido 

muito pressionados nos últimos dias, na 

medida em que o mercado começa a ver 

com mais clareza um cenário de Selic 

ainda mais alta e por um período 

prolongado. “As pessoas têm um final de 

ciclo na cabeça, mas a nossa leitura é a 

de que, com a inflação subindo, é difícil 

o BC indicar que vai parar. É um risco 

muito grande. Achamos que uma alta de 

0,50 ponto na próxima reunião é piso”, 

afirma Nunes, da ACE Capital. 

 

 
Para ele, um provável reajuste nos 

preços da gasolina e a inflação externa 

ainda bastante pressionada mostram 

um trabalho difícil à frente para o BC. 

“Acho muito arriscado para ele, como 

‘policy maker’, não deixar a inflação 

controlada e ter de subir os juros de novo 

mais à frente. Ele não pode correr esse 

risco. Por isso achamos que o BC pode 

acabar subindo um pouco mais os 

juros”, afirma Nunes. 

 

A preocupação em torno de um cenário 

inflacionário ainda mais desafiador 

também se materializa nas projeções de 

economistas de mercado. Na semana 

passada, o J.P. Morgan elevou sua 

projeção para o IPCA de 2022 de 8% 

para 9,1%; o Safra aumentou sua 

estimativa de 7,3% para 8,1%; o Itaú 

Unibanco passou a ver o IPCA em 8,5%, 

e não mais em 7,5%; o Banco do Brasil 

elevou sua projeção de 7,8% para 8,5%; 

e o BNP Paribas passou a esperar que a 

inflação encerre o ano em 10%, e não 

mais em 8,5%. 

 

Parte da piora recente das expectativas 

reflete choques de oferta agrícolas; a 

proximidade do verão americano, que 

deve elevar a demanda por diesel; e a 

possibilidade de sanções europeias ao 

petróleo russo. “É bem provável 

vivermos um período de escassez de 

oferta grande [de combustíveis] nos 

próximos dois, três meses”, afirma 

Carlos Thadeu Freitas Gomes Filho, 

economista sênior da Asset 1. A 

preocupação se traduz em um IPCA 

projetado em 9,5% para 2022, com 

chances de chegar a 10% com um 

eventual reajuste da gasolina, e em 5% 

para 2023. 

 

Na revisão de cenário macroeconômico 

da BTG Pactual Asset Management, a 

economista Stefanie Birman revela que a 

casa agora trabalha com uma inflação de 

9,7% neste ano e de 6% em 2023. “O que 

observamos foi uma alta mais ampla das 

expectativas”, diz. Birman aponta, 

ainda, que, em relação ao IPCA no curto 

prazo, a BTG Asset espera que, no 

intervalo entre março e maio, o IPCA 

fique 1 ponto percentual acima da 

projeção do BC revelada no Relatório de 

Inflação de março. Lá, a autoridade 

monetária estimou que o IPCA entre 

março e maio ficaria em 2,1%. 

 

Para Paulo Val, economista-chefe da 

Occam, a perspectiva de uma inflação 

global mais alta e resiliente é cada vez 

mais presente na composição dos 

cenários. “Sem dúvida, será um desafio 

para o nosso BC. Na década passada e na 

anterior, a inflação global foi um vetor 

de desinflação para nós, e isso é uma 

coisa importante que mudou”, afirma. A 
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Occam projeta 8,4% para o IPCA deste 

ano e 4,6% para o próximo, mas ambos 

os números têm viés de alta. 

 

Val diz esperar mais uma alta de 0,50 

ponto na Selic em junho, o que levaria a 

taxa a 13,25%, e, depois, o BC esperaria 

passar o processo eleitoral para avaliar 

qual será a nova política fiscal. “Se forem 

políticas de consolidação, que realmente 

controlem o gasto de forma mais clara e 

a sociedade perceba dessa forma, acho 

que alivia um pouco a política 

monetária.” 

 

Olhando para um horizonte mais longo, 

Val diz que pesa o fato de a inflação estar 

acima da meta desde o fim de 2020 e 

acima do teto desde o começo de 2021. 

“Já é um período prolongado.” 

 

A política fiscal pode ser grande 

interrogação no cenário prospectivo. 

“Tem essa incerteza sobre qual será o 

arcabouço fiscal a partir do ano que vem, 

independentemente de quem ganhar as 

eleições. Isso é um vetor inflacionário”, 

afirma. A isso e aos desafios externos, 

soma-se o fato de que os emergentes têm 

um problema mais crônico de inflação. 

“Todo esse ambiente de incerteza em 

torno do cenário inflacionário gera uma 

demanda por mais prêmio, mesmo em 

horizontes mais longos”, diz Val. 

 

A Apex Capital espera alta de 8,2% no 

IPCA deste ano, mas há “claramente” 

um risco de alta nessa projeção, diz o 

economista-chefe da gestora, Alexandre 

Bassoli. “O problema inflacionário, não 

só no Brasil, mas no mundo, tem se 

mostrado mais grave e persistente do 

que o mercado supunha. Então, a 

direção das revisões tem sido para 

cima”, afirma. 

 

Bassoli reforça que é importante olhar 

para a situação brasileira no contexto de 

um aumento inflacionário global, na 

esteira dos problemas nas cadeias de 

suprimentos, da guerra na Ucrânia e das 

restrições de mobilidade na China. Além 

disso, a recuperação da economia 

brasileira, com surpresas positivas nos 

dados de atividade, também é citada 

pelo economista. 

 

“Essa combinação de aumento da 

mobilidade pela melhora das condições 

sanitárias, de preços de commodities em 

patamares elevados nos últimos 

trimestres e de políticas fiscais e 

parafiscais expansionistas tem 

contribuído para um cenário melhor da 

atividade”, diz Bassoli, ao projetar 

crescimento de 1,5% neste ano. 

“Evidentemente, isso tem repercussão 

sobre a inflação, especialmente a de 

serviços. Anualizada, ela está rodando 

um pouco acima de 8%, sendo que 

fechou o ano passado em 4,8%.” 

 

Bassoli nota, ainda, que o índice de 

difusão (percentual de itens do IPCA 

com alta de preços no mês) atingiu 76% 

em abril, maior nível em quase 20 anos. 

“Em abril do ano passado, estava em 

58%. É um aumento muito 

significativo”, diz. Isso, para o 

economista, é uma questão preocupante 

do ponto de vista de política monetária, 

já que uma gama maior de preços 

subindo indica um processo 

inflacionário que tende a ser mais 

enraizado. A Apex projeta o IPCA em 5% 

em 2023. 

 

Gomes Filho, da Asset 1, também projeta 

o IPCA em 5% no fim do próximo ano, ao 

entender que ainda há um movimento 

inercial do choque de oferta cujos efeitos 

vão chegar a 2023. “O que o BC precisa 

fazer agora é mostrar ao mercado que, 

em seu modelo, com Selic constante, a 

inflação irá para a meta”, afirma. O 

economista nota que o mercado de juros 
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coloca nos preços cortes consideráveis 

na Selic já no curto prazo. 

 

“O mercado tem que entender que o juro 

precisará ficar alto por um período 

suficientemente longo. Isso ajudaria a 

gerar uma convergência das 

expectativas de inflação”, diz o 

economista. Para ele, o BC, ao mostrar 

que está atento às expectativas 

inflacionárias, deve seguir pelo caminho 

de juros mais altos por mais tempo. 

 

Em seu cenário-base, a Asset 1 projeta a 

Selic em 13,25% no fim do ciclo, com viés 

de alta e vê a taxa em 10,5% em 

dezembro de 2023. 

 

 

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

ia/2022/05/10/projecoes-de-inflacao-

pioram-e-pressionam-bc.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/projecoes-de-inflacao-pioram-e-pressionam-bc.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/projecoes-de-inflacao-pioram-e-pressionam-bc.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/projecoes-de-inflacao-pioram-e-pressionam-bc.ghtml
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Finanças 

Análise: Copom destaca 
incertezas e evita dar maiores 
sinais, mas quadro 
inflacionário deve piorar no 
curto prazo 
 
BC vem optando desde a semana 
passada por uma postura mais 
cautelosa 
 
Por Estevão Taiar, Valor — Brasília 
10/05/2022 11h21  Atualizado há 13 
minutos 

 
Em uma conjuntura mais incerta do que 

o normal, o Comitê de Política 

Monetária (Copom) optou, na ata 

divulgada nesta terça-feira, por 

descrever com mais detalhes como 

enxerga esse cenário, em vez de dar mais 

sinais sobre quais podem ser os seus 

próximos passos. Ainda que o colegiado 

do Banco Central (BC) mire um 

horizonte mais longo e adote uma 

postura cautelosa, a deterioração do 

quadro inflacionário deve continuar 

no curto prazo. 

 

Na semana passada, o Copom elevou a 

taxa básica de juros de 11,75% ao 

ano para 12,75% ao ano. Na ata em 

que detalhou os motivos de sua decisão, 

o comitê investiu em uma seção, muito 

mais ampla do que a da ata anterior, 

sobre “cenários e análise de riscos”. Ali, 

o BC discorre sobre riscos que vão desde 

a guerra na Ucrânia até a “política 

chinesa de combate à covid-19”, 

passando pela “demanda por bens 

persistentemente elevada”, inclusive 

nos Estados Unidos. 

 

Também admite que debateu na 

reunião “algumas das possíveis razões 

para a diferença entre as projeções no 

cenário de referência [do próprio BC] e 

as projeções de analistas” - ponto que 

vem chamando a atenção do mercado há 

tempos. Mais indicativo ainda talvez seja 

o fato de ter incluído o próprio cenário 

básico de inflação na seção em que trata 

dos riscos. Em março, por exemplo, esse 

cenário era apresentado na seção que 

tratava da conjuntura econômica. Ou 

seja: o principal pilar em que o Copom 

se baseia para tomar as suas decisões a 

respeito da Selic perdeu confiabilidade 

em algum grau. “O Comitê julga que a 

incerteza em torno das suas premissas e 

projeções atualmente é maior do que o 

usual”, disse nesta terça-feira a respeito 

do cenário básico. 

 

Em sentido oposto, a seção que aborda a 

discussão sobre a condução da política 

monetária foi muito mais enxuta na ata 

desta terça-feira. O colegiado reforçou 

que optou “por sinalizar, como provável, 

uma extensão do ciclo, com um ajuste de 

menor magnitude [do que 1 ponto 

percentual] na próxima reunião”. Mas 

disse que decidiu por essa sinalização, 

entre outros fatores, já que ela “reforça a 

postura de cautela da política monetária 

e ressalta a incerteza do cenário”. 

 

Isso não significa que o quadro 

inflacionário não deva piorar no curto 

prazo. Em março, no Relatório 

Trimestral de inflação (RTI), documento 

amplo em que detalha a avaliação que 

faz a respeito da conjuntura econômica, 

o BC projetava que o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA) seria 

1,02% em março – número que acabou 

ficando em 1,62%. A surpresa foi 

admitida pelo próprio presidente da 

autoridade monetária, Roberto 

Campos Neto. 

 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/bc-ve-ciclo-de-aperto-monetario-corrente-como-intenso-e-considera-adequada-sinalizacao-de-ajuste-menor.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/bc-ve-ciclo-de-aperto-monetario-corrente-como-intenso-e-considera-adequada-sinalizacao-de-ajuste-menor.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/bc-inflao-ao-consumidor-segue-elevada-com-alta-disseminada-e-mais-persistente.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/bc-inflao-ao-consumidor-segue-elevada-com-alta-disseminada-e-mais-persistente.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/05/bc-aumenta-taxa-selic-para-1275-e-admite-nova-alta.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/05/bc-aumenta-taxa-selic-para-1275-e-admite-nova-alta.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/05/bc-aumenta-taxa-selic-para-1275-e-admite-nova-alta.ghtml


8 

 

Já o IPCA-15 de abril, prévia da 

inflação oficial, continuou mostrando 

deterioração, com alta de 1,73%. Foi a 

maior variação para abril desde 1995 e a 

maior alta mensal desde fevereiro de 

2003. Com isso, o indicador acumulado 

em 12 meses subiu de 10,79% em março 

para 12,03% em abril. Além dos 

números elevados, analistas têm 

chamado a atenção negativamente para 

aspectos qualitativos da inflação, como o 

índice de difusão, que mede a 

quantidade de produtos cujos preços 

tiveram alta no mês. Nos cálculos da 

Apex Capital, o indicador atingiu 76% no 

IPCA-15 de abril, o maior valor em quase 

20 anos. 

 

Para conduzir a Selic, a autoridade 

monetária mira atualmente o ano de 

2023, para o qual a meta de inflação é 

3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5 

ponto percentual para mais ou para 

menos. Mas uma inflação tão alta e 

disseminada dificulta levar a trajetória 

de preços para essa meta. Conforme 

mostrou o Valor hoje, as expectativas 

de inflação vêm mostrando grande 

deterioração, tanto no caso das 

projeções implícitas nos títulos públicos 

quanto nas estimativas realizadas por 

instituições financeiras, consultorias e 

gestoras. Há casas que projetam inflação 

em torno de 10% para este ano. As 

projeções do cenário básico do BC são, 

por sua vez, são 7,3% e 3,4% para 2022 e 

2023, respectivamente. Vale destacar, 

também para um prazo mais longo, 

o reajuste realizado ontem pela 

Petrobras de 8,87% no preço do 

diesel na bomba, que tem amplo 

impacto na cadeira produtiva. 

 

Na ata desta terça-feira, o Copom 

reconhece a gravidade do quadro, 

afirmando que “a inflação ao 

consumidor segue elevada, com alta 

disseminada entre vários componentes, 

se mostrando mais persistente que o 

antecipado”. 

 

“A inflação de serviços e de bens 

industriais se mantém alta, e os recentes 

choques levaram a um forte aumento 

nos componentes ligados a alimentos e 

combustíveis. As leituras recentes 

vieram acima do esperado e a surpresa 

ocorreu tanto nos componentes mais 

voláteis como nos mais associados à 

inflação subjacente [mais ligada a taxa 

de juros e atividade econômica]”, diz. 

“Nos itens mais voláteis, continua se 

destacando o aumento do preço da 

gasolina, com impacto maior e mais 

rápido do que era previsto. 

Os componentes mais sensíveis ao ciclo 

econômico e à política monetária 

seguem com inflação elevada e as 

diversas medidas de inflação subjacente 

apresentam-se acima do intervalo 

compatível com o cumprimento da meta 

para a inflação.” 

 

O formato da redação da ata pode ter 

mudado, em parte, por causa da 

presença do novo diretor de política 

econômica do BC, Diogo Guillen, 

nomeado para o cargo no fim de abril. 

Mas é difícil negar que, diante de 

tamanhas incertezas externas e internas, 

a autoridade monetária vem optando 

desde a semana passada por uma 

postura mais cautelosa. Também fica 

claro que a conjuntura inflacionária 

continua piorando no curto prazo. 

 

 

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/financas/noticia/2022/05/10/projecoes-de-inflacao-pioram-e-pressionam-bc.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/projecoes-de-inflacao-pioram-e-pressionam-bc.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/projecoes-de-inflacao-pioram-e-pressionam-bc.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/09/petrobras-aumenta-em-887percent-o-preco-do-diesel-nas-refinarias.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/09/petrobras-aumenta-em-887percent-o-preco-do-diesel-nas-refinarias.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/09/petrobras-aumenta-em-887percent-o-preco-do-diesel-nas-refinarias.ghtml
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O presidente do BC, Roberto Campos 

Neto, admitiu surpresa com o IPCA de 

março — Foto: Marcelo 

Camargo/Agência Brasil 
 
https://valor.globo.com/financas/noti
cia/2022/05/10/analise-copom-
destaca-incertezas-e-evita-dar-
maiores-sinais-mas-quadro-
inflacionario-deve-piorar-no-curto-
prazo.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/analise-copom-destaca-incertezas-e-evita-dar-maiores-sinais-mas-quadro-inflacionario-deve-piorar-no-curto-prazo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/analise-copom-destaca-incertezas-e-evita-dar-maiores-sinais-mas-quadro-inflacionario-deve-piorar-no-curto-prazo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/analise-copom-destaca-incertezas-e-evita-dar-maiores-sinais-mas-quadro-inflacionario-deve-piorar-no-curto-prazo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/analise-copom-destaca-incertezas-e-evita-dar-maiores-sinais-mas-quadro-inflacionario-deve-piorar-no-curto-prazo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/analise-copom-destaca-incertezas-e-evita-dar-maiores-sinais-mas-quadro-inflacionario-deve-piorar-no-curto-prazo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/10/analise-copom-destaca-incertezas-e-evita-dar-maiores-sinais-mas-quadro-inflacionario-deve-piorar-no-curto-prazo.ghtml
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Empresas 

3R Petroleum tem produção 
média diária de 9.330 barris 
de óleo equivalente em abril 
 
A 3R é operadora dos Polos Macau, 
Areia Branca e Rio Ventura e detém 
participação de 35% no Polo Pescada, 
este último operado pela Petrobras 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
10/05/2022 09h50  Atualizado há uma 
hora 

 
A 3R Petroleum registrou produção 

consolidada de 10.097 barris de óleo 

equivalente (boe) por dia em abril nos 

quatro polos em que atua. Desse total, a 

parcela referente à empresa atingiu uma 

produção média diária de 9.330 boe. 

 

No Polo Macau, a produção em abril foi 

de 7.094 boe/dia. No Polo Areia Branca, 

a produção alcançou 481 boe/dia. No 

Polo Rio Ventura, a produção foi de 

1.341 boe/dia. Já no Polo Pescada, a 

produção total foi de 1.181 boe/dia e a 

parte da 3R de 413 boe/dia. 

 

A 3R é operadora dos Polos Macau, 

Areia Branca e Rio Ventura e detém 

participação de 35% no Polo Pescada, 

este último operado pela Petrobras. 

 

Reservas provadas 
 
A 3R Petroleum divulgou o resultado das 

atualizações das certificações de 

reservas dos Polos Macau, Recôncavo, 

Rio Ventura, Fazenda Belém e Pescada e 

Arabaiana. Os relatórios foram 

elaborados pelas consultorias 

independentes DeGolyer and 

MacNaughton e Gaffney Cline. 

 

As reservas provadas (1P) da companhia 

chegam a 136,2 milhões de barris de óleo 

equivalente (MMboe), alta de 18% sobre 

certificação anterior, com valor presente 

líquido, descontado a 10%, de US$ 2,13 

bilhões. 

 

As reservas provadas e prováveis (2P) 

alcançam 185,6 MMboe, alta de 14,7%, 

com valor presente líquido, descontado 

a 10%, de US$ 2,75 bilhões. 

 

As reservas provadas, prováveis e 

possíveis (3P) da 3R chegam a 217,8 

MMboe, alta de 10,1%, com valor 

presente líquido, descontado a 10%, de 

US$ 3,27 bilhões. 

 

 
A 3R Petroleum registrou produção 

consolidada de 10.097 barris de óleo 

equivalente (boe) por dia em abril nos 

quatro polos em que atua — Foto: 

Divulgação 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/10/3r-petroleum-tem-
produo-mdia-diria-de-9330-barris-de-
leo-equivalente-em-abril.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/10/3r-petroleum-tem-produo-mdia-diria-de-9330-barris-de-leo-equivalente-em-abril.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/10/3r-petroleum-tem-produo-mdia-diria-de-9330-barris-de-leo-equivalente-em-abril.ghtml
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Legislação 

Comissão de juristas pode 
alterar custas judiciais e Carf 
 
Integrantes analisam o fim do voto de 
qualidade e multas aplicadas por fiscais 
da Receita 
 
Por Joice Bacelo e Beatriz Olivon — Do 
Rio e de Brasília 
10/05/2022 05h04  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Regina Helena Costa: foco é atualização 

da legislação e redução da litigiosidade 

— Foto: Divulgação 

 

Criada há quase três meses, 

a comissão de juristas que 

pretende modernizar os processos a

dministrativo e tributário está 

entrando em temas que impactam o 

dia a dia dos contribuintes. Há 

previsão de mudanças em seis leis - só 

na parte fiscal. Uma das discussões 

mais avançadas no grupo trata sobre o 

pagamento de custas na Justiça 

Federal. Os valores devem aumentar. 

 

No dia de hoje, além disso, a comissão se 

reúne para discutir uma 

das partes mais polêmicas das refor

mas. Envolve o processo 

tributário administrativo federal - 

atualmente disciplinado pelo Decreto nº 

70.235, de 1972. O centro dos debates, 

aqui, é o Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf), última 

instância para o 

contribuinte recorrer das cobranças 

da Receita Federal. 

 

Há propostas em mesa, por exemplo, 

sobre o fim do voto de qualidade - a 

antiga sistemática de desempate dos 

julgamentos - e sobre a possibilidade de 

redução de multas aplicadas pelos fiscais 

em autos de infração. Existe histórica 

divergência entre Fisco e advogados de 

contribuintes sobre esses dois temas. 

 

O martelo sobre o que se tornará 

anteprojeto de lei e o que será 

descartado, no entanto, só será batido 

no dia 23 de junho. Essa é a data 

marcada para a última reunião geral do 

grupo. 

 

A comissão foi criada pelos presidentes 

do Supremo Tribunal Federal (STF), 

ministro Luiz Fux, e do Senado, Rodrigo 

Pacheco, com o objetivo de reformar os 

processos administrativo e tributário. 

Está sob a liderança da ministra Regina 

Helena Costa, do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ). 

 

Ela dividiu a comissão em duas: uma 

subcomissão de direito administrativo, 

que tem como presidente e relator Valter 

Schuenquener de Araújo, e uma 

subcomissão de direito tributário, 

liderada por Marcus Lívio Gomes. 

“Acredito que existem grandes desafios 

em ambas as instâncias, sendo nosso 

foco a atualização da legislação 

pertinente e a redução da litigiosidade”, 

diz. 

 

Os dois grupos estão trabalhando 

paralelamente nos dois temas, mas a 

deliberação das propostas será feita de 
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forma conjunta. Há uma reunião 

plenária agendada para o dia 26 de maio 

e outra, a final, em 23 de junho. Julho 

ficará reservado para a redação dos 

textos e a apresentação aos presidentes 

do STF e do Senado está prevista para 

agosto. 

 

Marcus Lívio Gomes, que preside a 

subcomissão de direito tributário, é 

professor da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (Uerj) e secretário 

especial de Programas, Pesquisas e 

Gestão Estratégica do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Ele tem, no 

grupo, advogados privados, que atuam 

para contribuintes, e representantes da 

Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) e da Receita Federal. 

 

Gomes explica ao Valor que, na sua 

subcomissão, grupos de dois ou três 

profissionais foram destacados para 

fazer o texto-base de cada um dos seis 

temas em discussão. Esse texto é 

enviado ao relator, que faz um primeiro 

filtro, e, depois, disponibilizado para 

todos os integrantes. Isso vem 

acontecendo em etapas. 

 

No dia 19 de abril, a subcomissão 

debateu sobre a reforma da Lei de Custas 

do Poder Judiciário Federal. Gomes não 

abriu a redação da proposta. Mas indica 

que haverá aumento. 

 

O grupo identificou, por meio de 

documentos do Departamento de 

Pesquisas Judiciárias do CNJ, que os 

valores atuais estão muito defasados. A 

arrecadação com as custas cobre só 1,2% 

de toda a despesa. Nos tribunais 

estaduais, para efeito de comparação, o 

percentual médio é de 21%. 

 

As custas da Justiça Federal estão 

fixadas em unidade fiscal (UFIR) que, na 

esfera federal, não tem atualização 

desde o ano 2000. O teto estabelecido, 

além disso, é de R$ 2 mil - mesmo para 

discussões bilionárias, aplica-se esse 

valor. Em outros tribunais, ele afirma, 

varia entre R$ 30 mil e R$ 80 mil. 

 

Gomes diz que antes de ser transportada 

para o anteprojeto de lei, a tabela de 

custas sugerida pelo grupo será 

submetida ao Departamento de 

Pesquisas Judiciárias do CNJ para que 

seja emitida uma nota técnica sobre a 

previsão de arrecadação - se a sugestão 

ainda fica aquém, se está adequada ou 

vai além do que se busca. Não estão 

previstas alterações, no entanto, para a 

justiça gratuita. 

 

O segundo tema da lista dos seis está 

sendo deliberado pelos integrantes da 

subcomissão no dia de hoje. Trata da 

reforma do processo administrativo 

tributário federal - e, aqui, entram as 

questões polêmicas do Carf. 

 

Existe proposta de redução da chamada 

multa de ofício. Toda vez que um 

contribuinte sofre um auto de infração, 

ele recebe, automaticamente, um multa 

de 75% sobre os valores que estão sendo 

cobrados. 

 

A ideia que está em debate é que os 

conselheiros do Carf possam calibrar 

essa multa - 75% seria o teto. Países que 

utilizam sistema jurídico semelhante ao 

brasileiro (Portugal, Espanha, Itália e 

França) têm medidas que possibilitam 

essa redução e poderiam ser replicadas 

aqui. 

 

“Temas como a individualização da 

sanção, evitando que todos os 

contribuintes sofram as mesmas 

penalidades independentemente das 

circunstâncias do caso concreto, estão 

sendo discutidos com profundidade. 

Provavelmente chegaremos a uma 
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proposta que signifique evolução”, diz 

Luiz Gustavo Bichara, que integra a 

subcomissão. 

 

Em relação ao chamado voto de 

qualidade - extinto em abril de 2020 -, o 

próprio Marcus Lívio Gomes, que 

preside a subcomissão, apresentou 

proposta. Ele entende que o novo 

critério de desempate, em favor do 

contribuinte, impede que exista 

jurisprudência administrativa e judicial 

sobre algumas matérias. 

 

O Carf é um órgão paritário: metade dos 

julgadores da turma são auditores fiscais 

e a outra metade representantes de 

contribuintes. Casos complexos e de alto 

valor - os bilionários, que envolvem 

amortização de ágio, lucros no exterior e 

planejamento tributário, por exemplo - 

frisa Gomes, geralmente o que se vê é 

formação de voto de bancada. 

 

Com as turmas divididas, os processos 

terminam em empate e o contribuinte 

tem a vitória. Como o auto de infração é 

cancelado, a Fazenda Nacional não 

consegue recorrer ao Judiciário. E, 

sendo assim, pelo formato atual, esses 

temas dificilmente serão discutidos na 

Justiça. 

 

“Viola a lógica do Código de Processo 

Civil, que é baseada em precedentes. 

Não existe, no mundo inteiro, uma 

solução dessas para o processo 

administrativo tributário”, afirma 

Gomes. 

 

Ele pondera, no entanto, que o fim do 

voto de qualidade foi decidido pelo 

Congresso, sancionado sem veto pelo 

presidente da República e que já há 

maioria de votos no STF para declarar a 

nova sistemática constitucional. Por 

esse motivo, diz, é preciso encontrar um 

caminho que reequilibre o sistema sem 

desrespeitar nenhuma dessas decisões. 

 

“Nós precisamos debater. Ainda que se 

chegue num consenso de que não se 

deve promover qualquer tipo de 

alteração. Se não houver consenso na 

comissão, não haverá a inclusão em 

projeto de lei”, diz. 

 

O terceiro tema a ser debatido na 

subcomissão, no dia 24 deste mês, será a 

reforma da Lei de Execuções Fiscais. A 

ministra Regina Helena Costa se refere 

ao tema como “um dos fatores de 

morosidade no Judiciário”. “A solução 

para esse grande problema é complexa, 

exigindo diversas medidas”, diz. 

 

O quarto tema a ser tratado está previsto 

para entrar em discussão em 7 de junho. 

Também é tratado como “espinhoso”. A 

ideia é elaborar um anteprojeto de lei 

complementar federal sobre o uso de 

soluções consensuais aos conflitos 

tributários - mediação, conciliação e 

arbitragem. Já no dia 17 de junho entra 

em pauta o quinto tema: os 

procedimentos de consulta fiscal. 

 

O último tema, previsto para ir a debate 

no dia 22 de junho, envolve as normas 

gerais do processo administrativo 

tributário. O objetivo é acrescentar um 

capítulo no Código Tributário Nacional 

com os padrões que devem ser seguidos 

por União, Estados e municípios. “Causa 

insegurança e muito desconforto a 

ausência de padronização dos prazos e 

da forma de contagem deles”, observa o 

advogado Leonel Pitzzer, que integra a 

subcomissão. 
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cia/2022/05/10/comissao-de-juristas-

pode-alterar-custas-judiciais-e-

carf.ghtml  
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Economia 

Governo estuda zerar tarifas 
de importação de mais 11 
produtos para combater 
inflação 
 
Na lista, técnicos cogitam incluir itens 
usados na construção civil, como 
material siderúrgico. Outras 
desoneraçôes ainda não deram efeito 
esperado 
 
Eliane Oliveira 
09/05/2022 - 19:00 / Atualizado em 
09/05/2022 - 22:37 
 

Paulo Guedes, ministro da Economia 

Foto: ADRIANO MACHADO / 

REUTERS 

 

BRASÍLIA — Com uma inflação de dois 

dígitos e sem perspectiva de trégua, 

mesmo com as sucessivas altas dos juros 

decididas pelo Banco Central, o 

Ministério da Economia estuda mais 

uma rodada para zerar as tarifas de 

importação. 

 

Desta vez, a lista seria formada por 11 

produtos, incluindo itens usados na 

construção civil, como material 

siderúrgico. O aço tem sido apontado 

como vilão pelas empresas de 

construção civil, que pedem para o 

governo facilitar o ingresso de 

vergalhões importados, por exemplo, no 

Brasil. 

A medida deve ser discutida, na quarta-

feira, pelo Comitê Executivo da Câmara 

de Comércio Exterior (Gecex). Só a 

partir daí poderá ser tomada uma 

decisão a respeito. 

 

Também deverá entrar em pauta na 

reunião mais uma rodada de 

diminuição, em 10%, da Tarifa Externa 

Comum (TEC) do Mercosul, que está em 

negociação com os demais sócios do 

bloco. 

 

Outra medida, que não depende da 

concordância de Argentina, Paraguai e 

Uruguai, seria a queda de 10% das 

alíquotas de bens de capital, informática 

e telecomunicações. 

 

Em 21 de março deste ano, o governo fez 

a primeira tentativa para combater a 

inflação, ao zerar o Imposto de 

Importação do etanol e de seis alimentos 

da cesta básica: macarrão, óleo de soja, 

margarina, queijo e açúcar refinado. 

 

Na época, a equipe econômica projetava 

um impacto no preço da gasolina — em 

que é acrescido álcool anidro — de R$ 

0,20. 

 

Desoneração ainda não baixou 
preços 
 
Ao reduzir o Imposto de Importação, o 

governo tenta forçar a queda dos preços, 

por meio do aumento do ingresso de 

produtos importados. Mas 

representantes de setores, como os de 

café e óleo de soja, ouvidos pelo GLOBO 

disseram que não houve impacto 

significativo nas importações. 

 

As tarifas zeradas em março vão 

vigorar até o fim deste ano. Segundo o 

governo, a renúncia fiscal estimada seria 

de cerca de R$ 1 bilhão. 
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No caso do Mercosul, a primeira rodada 

de redução da TEC ocorreu em 

novembro do ano passado, de forma 

unilateral. A pedido da Argentina, foram 

excluídos produtos considerados 

sensíveis para os vizinhos, como como 

automóveis, autopeças, laticínios, 

têxteis, pêssegos e brinquedos. Na 

época, o Ministério da Economia 

projetava uma diminuição do nível de 

preços em 0,3% a longo prazo. 

 

Uma fonte da área econômica comentou 

que, hoje, os uruguaios vêm se 

posicionando contra a medida, por não 

terem conseguido o apoio formal do 

Brasil para negociarem acordos em 

separado com países que não fazem 

parte do Mercosul. Um desses mercados 

é a China.   

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/governo-estuda-zerar-
tarifas-de-importacao-de-mais-11-
produtos-para-combater-inflacao-
25504859  
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Vendas do comércio avançam 
1% em março e setor fecha 
primeiro trimestre em alta 
 
Vendas em lojas de departamentos 
contribuíram para alta da atividade 
 
Carolina Nalin 
10/05/2022 - 09:01 / Atualizado em 
10/05/2022 - 11:21 
 

Comércio na Rua do Imperador, em 

Petrópolis Foto: Gabriel de Paiva / 

Agência O Globo 

 

RIO - As vendas do comércio varejista 

avançaram 1%% na passagem de 

fevereiro para março, de acordo com 

dados da Pesquisa Mensal de Comércio 

(PMC), do IBGE, divulgados nesta terça-

feira. 

 

Com o resultado, o setor encerrou o 

primeiro trimestre com alta de 1,3% na 

comparação com o mesmo período de 

2021. Em relação ao quarto trimestre de 

2021, o setor cresceu 1,9%. A atividade 

também segue trajetória de ascensão 

com relação ao patamar pré-pandemia: 

em março, ficou 2,6% acima de fevereiro 

de 2020. 

 

O resultado veio acima do esperado pelo 

mercado. Economistas consultados pela 

Reuters projetavam alta de 0,4% no mês. 

A terceira alta consecutiva chama a 

atenção do gerente da pesquisa, 

Cristiano Santos, já que este movimento 

não acontecia desde maio a outubro de 

2020 (quando o setor cresceu por cinco 

meses seguidos), período de 

recuperação do comércio após as 

grandes quedas registradas no auge da 

pandemia de Covid-19. 

 

— A trajetória vinha sendo claudicante, 

irregular. Esses três meses de alta 

significam um trimestre forte, embora 

os crescimentos ainda não sejam 

homogêneos entre todas as atividades. 

 

Seis dos oito setores, porém, ainda estão 

abaixo do patamar pré-pandemia, 

considerando o varejo restrito. 

 

Vendas nas lojas de departamento 
puxam alta 
 
Das oito atividades investigadas pela 

pesquisa, seis apresentaram alta em 

março. Entre os destaques aparece o 

segmento de equipamento e material 

para escritório, com alta de 13,9%. 

Segundo o IBGE, o movimento é de 

reposicionamento da atividade após 

alguns meses de queda. 

 

— Captou-se grandes promoções, já que 

o dólar não valorizou ante o real no 

período, pelo contrário. Com isso, 

artigos dessa natureza costumam ficar 

mais acessíveis — justifica Santos. 

 

O setor de artigos de uso pessoal e 

doméstico também avançou, com alta de 

3,4%, em razão da grande contribuição 

das lojas de departamentos. 

 

— As grandes varejistas começaram a 

ensaiar uma retomada das lojas físicas, 

com expansão principalmente no 

Nordeste e Norte, mas em todo o país — 

diz o gerente da pesquisa. 
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Outros setores que apresentaram alta 

em março foram livros, jornais, revistas 

e papelaria (4,7%), combustíveis e 

lubrificantes (0,4%), móveis e 

eletrodomésticos (0,2%) e tecidos, 

vestuário e calçados (0,1%). 

 

Por outro lado, duas atividades 

diminuíram o volume de vendas: hiper e 

supermercados recuaram 0,2% e artigos 

farmacêuticos, médicos, ortopédicos e 

de perfumaria  registraram queda de 

5,9%. 

 

Andando de lado 
 
Apesar de o prmeiro trimestre deste ano 

ter apresentado crescimento maior do 

que o esperado, a perspectiva dos 

analistas para o comércio não é 

animada. 

 

O setor tem enfrentado uma série de 

desafios desde o processo de reabertura 

econômica diante da melhora da 

pandemia de Covid-19. O varejo 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) recuou 0,9 ponto em abril, 

passando de 86,8 para 85,9 pontos. 

 

"Para os próximos meses, o cenário 

ainda parece incerto, dado que as 

perspectivas dos empresários sobre 

vendas, tendência dos negócios e 

emprego são de queda, o ambiente 

macroeconômico complicado e a 

confiança dos consumidores oscilando 

em patamar baixo”, avalia Rodolpho 

Tobler, economista do FGV IBRE. 

Claudia Moreno, economista do C6 

Bank, projeta que as vendas do varejo 

continuem andando de lado ao longo do 

ano dante do cenário de baixo 

crescimento econômico, juros e inflação 

alta. 

 

"Nossa previsão de é de estabilidade 

para o varejo restrito em abril", 

completa Claudia. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/vendas-do-comercio-
avancam-1-em-marco-setor-fecha-
primeiro-trimestre-em-alta-25505223  
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Aumento do diesel pela 
Petrobras deve chegar aos 
alimentos e ao transporte 
público 
 
Segundo economistas, o reajuste do 
combustível tem efeito pequeno no 
IPCA, mas tende a se espalhar para 
outros setores e afetar o preço final de 
produtos como alimentos, que 
dependem do transporte 

 
Márcia De Chiara, O Estado de S.Paulo 
10 de maio de 2022 | 05h00 

 
O novo aumento de 8,87% no preço 

do diesel nas refinarias, anunciado 

pela Petrobras, terá impacto direto 

reduzido no Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), mas 

alimenta e espalha as pressões 

inflacionárias. 

 

Nas contas da LCA Consultores, o 

reajuste aumenta diretamente em 

apenas 0,02 ponto porcentual o IPCA, 

por causa do peso pequeno do diesel na 

inflação ao consumidor. Isto é, o IPCA 

de 8,04%, projetado para este ano pela 

consultoria, sobe para 8,06%. No 

entanto, um reajuste de quase 9% 

num combustível que é a base do 

transporte de carga da economia 

brasileira leva a outros aumentos. 

 

Aumento do diesel deve impactar custo 

do frete de carga, movimentação das 

máquinas da produção agrícola e custo 

com o transporte urbano e 

rodoviário.  Foto: Werther 

Santana/Estadão 

 

"Esse reajuste acaba espalhando as 

pressões inflacionárias para outros 

setores e o efeito indireto é o mais 

perverso", afirma o economista André 

Braz, coordenador de índices de preços 

da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV).    

 

Ele destaca que o efeito indireto do 

diesel na inflação ao consumidor é 

muito mais importante do que o 

da gasolina. A dificuldade está em 

mensurar esse impacto indireto, até 

porque ele não acontece imediatamente 

devido ao reajuste do combustível na 

bomba. É que muitos contratos de frete 

são por prazos mais longos. “Não 

colhemos tudo no curto prazo.”  

 

Braz observa que, em 12 meses, o diesel 

já subiu 52,53% e um reajuste de 8,87% 

na refinaria deve representar uma alta 

entre 4% e 5% sobre um aumento 

acumulado já muito elevado. Isso só 

engrossa, segundo ele, a necessidade de 

correção de preços de vários serviços 

movidos a diesel. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/oleo-diesel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
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https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gasolina
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Nessa lista de serviços, estão o custo do 

frete de carga, a movimentação das 

máquinas no campo para a produção 

agrícola e o custo com o transporte 

urbano e rodoviário. “Esse aumento é 

mais uma pressão sobre as passagens de 

ônibus num ano eleitoral”, diz o 

economista da FGV, lembrando que as 

prefeituras andam subsidiando a 

passagem para atenuar esse impacto.  

 

Sergio Vale, economista-chefe da MB 

Associados, concorda com Braz. “Esse 

aumento do diesel pode se espalhar e 

pegar toda a cadeia de distribuição”, 

afirma. Ele ressalta que as pressões 

inflacionárias que estão se acumulando 

nos preços dos alimentos e de 

transportes podem provocar uma 

revisão da sua projeção da inflação deste 

ano de 7,8% para algo chegando a 9%. 

 

Defasagem 
 
Bruno Imaizumi, economista da LCA 

Consultores, observa que o reajuste de 

preço do diesel de 8,87% na refinaria 

não repõe integralmente a defasagem 

que existe entre a cotação em reais do 

combustível no mercado doméstico e o 

preço internacional do diesel.  

 

Nas suas contas, o preço do litro do 

diesel no mercado interno está R$ 0,80 

menor em relação à cotação do mercado 

internacional. “Esse reajuste é menos da 

metade do que a gente deveria ter para 

zerar a defasagem”, observa. 

 

No caso da gasolina, Imaizumi diz que a 

defasagem do preço doméstico em 

relação ao preço internacional está perto 

de R$ 0,50 por litro. Se o dólar e 

o petróleo continuarem pressionados, 

o economista vê novos aumentos dos 

combustíveis à frente. 

 

“A última vez que a Petrobras reajustou 

só o diesel, dez dias depois, houve 

aumento da gasolina”, lembra Imaizumi. 

Ele acredita que a petroleira, que já 

sinalizou que pretende acompanhar os 

preços dos combustíveis do mercado 

internacional, deve aumentar a gasolina 

em breve, o que impulsionaria ainda 

mais a inflação ao consumidor.  

 

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

ias/geral,aumento-diesel-petrobras-

alimento-transporte-

inflacao,70004062006  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Governo estimula consumo e 
isola ainda mais o BC no 
combate à inflação, segundo 
economistas 
 
Executivo e Congresso agem em 
sintonia para estimular a demanda, 
adiando, assim, os efeitos da alta dos 
juros no combate ao aumento dos 
preços 

 
Francisco Carlos de Assis e Eduardo 
Laguna, O Estado de S.Paulo 
10 de maio de 2022 | 10h00 

 
O choque de preços é internacional, mas 

o Banco Central (BC) encontra no 

governo um adversário interno no 

combate à escalada inflacionária, dizem 

economistas. A avaliação é que, se o BC 

tenta esfriar a economia para domar a 

alta dos preços, o governo do 

presidente Jair Bolsonaro (PL), na 

direção contrária, age em sintonia com o 

Congresso para estimular a demanda, 

adiando, assim, os efeitos do remédio 

monetário - a alta dos juros - no 

aumento dos preços. 

 

Em conjunto com sinalizações de 

relaxamento na área fiscal, que levam à 

piora de expectativas sobre a trajetória 

da inflação, movimentos feitos pelo 

governo desde o fim do ano passado 

isolaram o BC no momento de enfrentar 

os impactos nos preços de alimentos e 

combustíveis vindos da guerra na 

Ucrânia. Como consequência, os juros 

vão subir mais, e não devem voltar a cair 

antes de março do ano que vem. 

 

 

O Banco Central (BC) encontra no 

governo um adversário interno no 

combate à escalada inflacionária Foto: 

Taba Benedicto/Estadão 

 

O governo pisou no acelerador ao 

antecipar renda com a liberação, desde 

já, do décimo terceiro de aposentados e 

a autorização do saque de até mil reais 

do FGTS. Em paralelo, a expectativa é 

que os investimentos públicos, incluindo 

aqui os de governos estaduais e 

prefeituras, ganhem força em ano 

eleitoral. São movimentos que 

contribuem para transferir para o 

segundo semestre os efeitos do choque 

monetário na atividade econômica, 

adiando consequentemente o processo 

de queda da inflação. 

 

Assim, economistas ouvidos 

pelo Estadão/Broadcast são 

categóricos na avaliação de que o BC está 

sozinho para realizar um trabalho que já 

seria naturalmente desafiador após a 

pandemia, pela necessidade de medidas 

emergenciais exigirem a maior expansão 

monetária do real desde o lançamento 

da moeda. 

 

Entre eles está o ex-diretor de Política 

Monetária da autarquia, Aldo Mendes, 

que classifica como hercúlea e solitária a 

batalha do BC no combate à inflação. 

"Eu acho que é uma tarefa hercúlea, essa 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
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https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgts-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/aldo-luiz-mendes
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do BC de combate à inflação. Ele não tem 

nenhuma ajuda vinda do outro lado da 

Esplanada", aponta o ex-diretor. 

 

"É como dirigir um carro e pisar no freio 

e no acelerador ao mesmo tempo. O freio 

não terá a mesma eficiência. O mesmo 

acontece quando políticas de estímulo à 

demanda atuam contra o aperto 

monetário", complementa Fábio 

Akira, economista-chefe da BlueLine e 

ex-JP Morgan. 

 

Para Mendes, a política fiscal vinculou-

se à agenda eleitoral, não restando outra 

opção a não ser manter a taxa de juro em 

elevação. Segundo ele, o quadro, já 

complicado pela inflação disseminada, 

ficou mais difícil diante do aumento de 

juros mais rápido nos Estados Unidos, 

que contém o alívio propiciado pela 

valorização do real. "Vejo o governo 

continuando a gastar na ilusão de que a 

arrecadação está aumentando, e um BC 

mantendo o juro em elevação, sem 

decretar o fim do ciclo de alta", resume. 

 

Canal das expectativas 
 
O governo não compromete a eficácia da 

política monetária apenas lançando 

medidas que reforçam a demanda 

agregada. Os preços refletem também as 

expectativas, e o Planalto não contribui 

para melhorar as previsões sobre a 

inflação à frente quando alimenta 

incertezas sobre os rumos das contas 

públicas. 

 

Para Adauto Lima, economista-chefe 

da gestora Western Asset, enquanto a 

política monetária tenta, com aumento 

de juros, esfriar o consumo, o governo 

tem lançado medidas de expansão no 

sentido contrário. Como resultado, a 

tarefa do BC torna-se mais árdua. "Com 

a surpresa da arrecadação, era para o 

governo caminhar para um superávit 

primário, não déficit primário", comenta 

Lima. 

 

Nos últimos três meses, o presidente 

Jair Bolsonaro promoveu desoneração 

de impostos - que não chega ao 

consumidor justamente porque o 

governo tenta manter a demanda 

aquecida - e acenou com um aumento de 

5% nos salários de servidores. Esta 

última seria uma despesa permanente, 

assim como o pagamento de R$ 400 do 

Auxílio Brasil, após medida provisória 

aprovada pelo Congresso. 

 

Tudo isso aconteceu depois de o governo 

ter tornado flexível o regime fiscal, 

abrindo espaço a mais gastos no 

orçamento, na PEC dos Precatórios. 

 

Além disso, o governo já indicou planos 

de rever a regra do teto de gastos para 

poder investir mais se Bolsonaro 

conseguir a reeleição, alinhando-se à 

ideia do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT), seu principal 

adversário nas eleições de outubro. 

 

Sem respaldo em mudanças estruturais 

nas contas públicas, as sinalizações 

preocupam quanto à trajetória da 

dívida, já que o recorde que vem sendo 

apresentado na arrecadação é atribuído 

por economistas a causas 

circunstanciais: a própria inflação 

persistente, o salto das cotações das 

commodities e a recuperação cíclica 

após o choque da crise sanitária. 

 

Na quarta-feira, ao comunicar o 

aumento dos juros de referência 

(Selic) em mais um ponto porcentual, 

para 12,75%, e antecipar que a taxa 

seguirá subindo em junho, o BC voltou a 

citar a incerteza sobre o futuro do 

arcabouço fiscal entre os riscos de alta 

da inflação. 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/lula-luiz-inacio-lula-da-silva
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23 

 

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,governo-estimula-consumo-
combate-a-inflacao,70004062276  
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Economia 

Governo quer usar venda da 
Eletrobras para segurar conta 
de luz em ano eleitoral 
 
Classe política pressiona também por 
medidas para combustíveis, mas 
subsídios encontram resistências 

 
9.mai.2022 às 19h43 
Julio WiziackFábio Pupo 
BRASÍLIA 
 
Para tentar segurar o preço da energia 

em ano eleitoral, o governo pretende 

mudar os planos do uso dos recursos da 

privatização da Eletrobras para limitar 

ao máximo a conta de luz antes de os 

brasileiros irem às urnas. 

 

A ideia em discussão inclui mudar 

a modelagem de venda da estatal que 

está sob avaliação do TCU (Tribunal de 

Contas da União). 

 

A versão que será julgada pelos 

ministros do órgão de controle no 

próximo dia 18 prevê o pagamento pela 

Eletrobras de uma outorga de R$ 25 

bilhões à vista ao Tesouro Nacional e de 

R$ 32 bilhões em parcelas anuais ao 

longo de cinco anos a serem depositados 

na CDE (Conta de 

Desenvolvimento Energético), usada 

para abater os preços por meio de 

subsídios do Tesouro Nacional. 

 

O plano, ainda em fase de estudos, é 

inverter o original, para que a CDE 

receba os recursos à vista e o Tesouro, 

parcelados. Dessa forma, seria possível 

limitar as tarifas por meio de subsídios.  

 
Conta de luz. - 19.set.2021-Gabriel 

Cabral/Folhapress 

 

O problema, segundo técnicos do TCU, é 

que o tribunal já tinha discutido a 

antecipação dos recursos à CDE e travou 

o valor desse abatimento em R$ 5 

bilhões. Proposta diferente teria de ser 

novamente submetida ao crivo dos 

ministros, o que pode atrasar ainda mais 

o processo com um possível pedido de 

vista. 

 

Membros do Executivo reconhecem que 

o plano está sendo desenhado para 

evitar o impacto eleitoral dos reajustes. 

 

Eles também reconhecem que o 

mecanismo deve afetar as contas 

públicas, mas defendem que é possível 

ser menos rigoroso com os dados fiscais 

para evitar os aumentos. 

 

SUSPENSÃO DE AUMENTOS DE 
TARIFA PELA ANEEL É 
DISCUTIDA NO CONGRESSO 
 
A classe política tem avançado com 

diferentes ideias para que os reajustes de 

energia não saiam do papel neste ano –o 

que pode causar diferentes efeitos, como 

um acúmulo de reajustes para o ano que 

vem ou o uso de recursos públicos para 

tapar o buraco das empresas. 

 

A Câmara aprovou a urgência de um 

projeto de decreto legislativo para 

suspender aumentos em tarifas de 

energia aprovados pela Aneel (Agência 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/julio-wiziack.shtml
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Nacional de Energia Elétrica), muitos 

deles próximos dos 20%. 

 

A ideia é adiar o impacto para 2023, 

evitando repercussão no bolso dos 

consumidores em ano eleitoral. A 

proposta foi apresentada pelo deputado 

Domingos Neto (PSD-CE) sob o 

argumento de evitar que a conta de luz 

seja "o grande vilão da inflação". 

 

Após uma alta de preços de 10,06% no 

ano passado —a maior desde 2015, no 

governo Dilma Rousseff (PT)—, a 

inflação prevista pelos economistas está 

em 7,89% para 2022, ano em que 

Bolsonaro busca a reeleição. Os 

deputados e um terço do Senado Federal 

também tentarão novos mandatos. 

 

EQUIPE ECONÔMICA DESCARTA 
SUBSIDIAR COMBUSTÍVEIS 
 
Outra preocupação da classe política em 

ano eleitoral é o preço dos combustíveis. 

Nesta segunda-feira, a Petrobras 

anunciou um novo reajuste no diesel. 

Com o aumento, de 8,87%, a alta 

acumulada do combustível nas 

refinarias já é de 47%. 

 

O diesel é o insumo básico dos 

caminhoneiros, importante base de 

apoio político de Bolsonaro e que já 

pressionou o governo por um pacote de 

bondades. 

 

Representantes da categoria chegaram a 

ameaçar Bolsonaro de rompimento por 

não ter entregado uma redução 

relevante do preço do diesel, como o 

presidente prometeu meses atrás. 

 

Apesar das pressões por novas ideias 

para limitar os preços do produto, a 

equipe econômica continua contrária à 

ideia de usar recursos públicos para 

tentar conter os valores. 

 

Integrantes do Ministério da Economia 

consultados sob anonimato a respeito do 

assunto afirmam que as experiências 

anteriores de subsídios para 

combustível não surtiram o efeito 

desejado. Ou seja, as medidas usaram 

dinheiro do contribuinte e não 

conseguiram baixar os preços. 

 

Há cerca de dois meses, Guedes havia 

admitido que subsídios do Tesouro 

Nacional poderiam ser adotados para o 

diesel caso a Guerra da Ucrânia se 

prolongasse. 

 

"Se isso [guerra] se resolve em 30 ou 60 

dias, a crise estaria mais ou menos 

endereçada. Agora, vai que isso se 

precipita e vira uma escalada? Aí sim 

você começa a pensar em subsídio para 

o diesel", disse, em março. 

 

Na época, a expectativa era que o 

primeiro choque da guerra no diesel 

fosse amenizado pelas mudanças 

tributárias que estavam sendo 

aprovadas no Congresso. 

 

Alterações aprovadas em lei alteraram a 

cobrança do ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) 

e cortaram PIS/Cofins para o diesel. 

 

A expectativa do governo era que 

mudanças promovidas pelo texto (no 

ICMS e no PIS/Cofins) diminuíssem em 

dois terços (ou seja, R$ 0,60) o reajuste 

do diesel da época. 

 

Agora, no entanto, a equipe econômica 

afirma que as mudanças não surtiram 

efeito, em especial pela vontade de 

governadores de continuar cobrando um 

ICMS mais alto. 

 

Na quinta-feira (5), o Ministério da 

Economia afirmou que a decisão dos 

estados por manter o ICMS em alta 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/inflacao-estoura-a-meta-e-fecha-2021-em-1006-maior-alta-desde-2015.shtml#:~:text=Infla%C3%A7%C3%A3o%20estoura%20a%20meta%20e,01%2F2022%20%2D%20Mercado%20%2D%20Folha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/inflacao-estoura-a-meta-e-fecha-2021-em-1006-maior-alta-desde-2015.shtml#:~:text=Infla%C3%A7%C3%A3o%20estoura%20a%20meta%20e,01%2F2022%20%2D%20Mercado%20%2D%20Folha
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"neutralizou e esvaziou os objetivos da 

lei, não contribuindo com os esforços de 

estabelecer uma tributação equilibrada e 

justa". 

 

Segundo a pasta, Guedes chegou a 

alertar os estados sobre a possível 

frustração da sociedade pelo não 

atendimento dos objetivos da lei. 

Segundo a nota, o ministro "segue à 

disposição para discussão e avaliação de 

propostas que aperfeiçoem a tributação 

de combustíveis no país". 

 

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

o/2022/05/governo-quer-usar-venda-

da-eletrobras-para-segurar-conta-de-

luz-em-ano-eleitoral.shtml  
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Economia 

Aperto de condições 
financeiras cria risco de 
desaceleração da economia à 
frente, diz ata do Copom 
 
Posição mais contracionista nos países 
avançados impacta condições 
financeiras dos emergentes, segundo 
documento 
 
10.mai.2022 às 8h35 
Bernardo Caram 
BRASÍLIA | REUTERS 
 
O BC (Banco Central) avalia que o 

aperto das condições financeiras 

observado na economia cria um risco de 

desaceleração mais intensa da atividade 

à frente, conforme ata do Copom 

(Comitê de Política Monetária) 

publicada nesta terça-feira (10). 

 

De acordo com o documento, diante da 

potencial persistência do processo 

inflacionário global, a posição mais 

contracionista da política monetária nos 

países avançados tem impactado as 

condições financeiras dos países 

emergentes. 

 

 
Sede do Banco Central, em Brasília 

- Amanda Perobelli - 

25.ago.2021/Reuters 

 

"O Comitê ressaltou que o crescimento 

econômico veio em linha com o que era 

esperado, mas o aperto das condições 

financeiras cria um risco de 

desaceleração mais forte que o 

antecipado nos trimestres à frente, 

quando seus impactos tendem a ficar 

mais evidentes", disse. 

 

Na semana passada, o BC subiu a Selic 

em 1,0 ponto percentual, a 12,75% ao 

ano, e disse ser provável uma extensão 

do ciclo de alta dos juros com um ajuste 

de menor magnitude na próxima 

reunião, em junho, sem especificar se 

esse seria o último aumento da taxa. 

  
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/aperto-de-condicoes-
financeiras-cria-risco-de-desaceleracao-
da-economia-a-frente-diz-ata-do-
copom.shtml  
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/aperto-de-condicoes-financeiras-cria-risco-de-desaceleracao-da-economia-a-frente-diz-ata-do-copom.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/aperto-de-condicoes-financeiras-cria-risco-de-desaceleracao-da-economia-a-frente-diz-ata-do-copom.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/aperto-de-condicoes-financeiras-cria-risco-de-desaceleracao-da-economia-a-frente-diz-ata-do-copom.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/aperto-de-condicoes-financeiras-cria-risco-de-desaceleracao-da-economia-a-frente-diz-ata-do-copom.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/aperto-de-condicoes-financeiras-cria-risco-de-desaceleracao-da-economia-a-frente-diz-ata-do-copom.shtml
http://www.folha.com.br/
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Supremo valida leis que 
concedem poder de 
requisição às Defensorias 
Públicas 
 
9 de maio de 2022, 20h47 
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal 

manteve, de forma unânime, a validade 

de normas de Minas Gerais, Bahia, 

Alagoas e Santa Catarina que concedem 

aos defensores públicos o poder de 

requisitar a autoridades e agentes 

públicos certidões, documentos, 

informações e demais providências 

necessárias à sua atuação institucional. 

 

Normas fortalecem a Defensoria Pública 

e a defesa de direitos, disse o ministro 

Barroso 
Nelson Jr./SCO/STF 

 

A decisão foi tomada na sessão virtual 

concluída no último dia 6, na qual o 

colegiado julgou improcedentes ações 

diretas de inconstitucionalidade (ADIs) 

ajuizadas pela Procuradoria-Geral da 

República (PGR). 

 

Nas ações, a PGR alegou que as regras 

questionadas — dispositivos de leis que 

tratam da organização e do 

funcionamento das Defensorias 

Públicas estaduais — promoveriam 

desequilíbrio na relação processual, 

contrariando os princípios 

constitucionais da isonomia, do 

contraditório, do devido processo legal e 

da inafastabilidade da jurisdição. 

 

Com base na jurisprudência recente do 

STF sobre a matéria, e seguindo o voto 

do relator, ministro Luís Roberto 

Barroso, a corte reafirmou, porém, o 

entendimento de que a previsão legal 

que confere às Defensorias Públicas o 

poder de requisitar informações e 

documentos de órgãos públicos e 

privados não interfere no equilíbrio da 

relação processual. 

 

De acordo com a decisão, essas 

prerrogativas são ferramentas 

importantes para a execução das funções 

atribuídas constitucionalmente às 

Defensorias, porque facilitam o acesso 

da coletividade e dos hipossuficientes a 

documentos, informações e 

esclarecimentos, garantindo a 

concretização dos direitos e das 

liberdades de pessoas em situação de 

vulnerabilidade. 

 

"O fortalecimento da Defensoria Pública 

contribui para a defesa de direitos 

fundamentais daqueles que mais 

precisam e que merecem especial 

atenção pelo Estado", concluiu 

Barroso. Com informações da 

assessoria do STF. 

 

ADIs 6.869, 6.866, 6.874 e 6.878 

  

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

09/stf-valida-leis-concedem-poder-

requisicao-defensorias  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mai-09/stf-valida-leis-concedem-poder-requisicao-defensorias
https://www.conjur.com.br/2022-mai-09/stf-valida-leis-concedem-poder-requisicao-defensorias
https://www.conjur.com.br/2022-mai-09/stf-valida-leis-concedem-poder-requisicao-defensorias
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Renúncia a honorários de 
sucumbência em contrato 
administrativo é válida, diz 
STJ 
 
10 de maio de 2022, 11h59 
 
Desde que o advogado contratado esteja 

de acordo, é válido excluir de 

um contrato administrativo a 

obrigatoriedade do contratante em 

relação aos honorários de sucumbência 

— valor pago pela parte que perdeu um 

processo ao profissional que defendeu o 

lado vencedor. 

 

Direito aos honorários de sucumbência é 

considerado negociável 
Reprodução  

 

O entendimento é da 1ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça. Segundo o 

órgão, é possível haver uma cláusula que 

prevê a renúncia ao direito, previsto pela 

Lei 8.906/1994. 

 

Para ser válida, no entanto, é necessário 

que o profissional esteja ciente das 

condições desde o início do contrato. 

 

Entenda o caso 

 

A decisão teve origem em ação 

declaratória cumulada com pedido de 

arbitramento e cobrança de honorários 

advocatícios ajuizada em 2013 por um 

advogado contra um banco público. O 

objetivo do profissional era que fosse 

declarada nula uma cláusula contratual 

que estabelecia a renúncia de seu direito 

aos honorários de sucumbência. 

 

A sentença determinou a anulação da 

cláusula e o pagamento dos honorários 

na proporção do trabalho feito pelo 

advogado – decisão que foi mantida pelo 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

(TJSC). Para o órgão, qualquer cláusula 

que imponha ao advogado a renúncia à 

contraprestação por serviço 

efetivamente prestado é nula. 

 

Em sua defesa, a instituição financeira 

alegou que, tendo em vista o princípio da 

vinculação ao edital que previa a 

renúncia (artigo 55, inciso XI, da Lei 

8.666/1993), o advogado não poderia 

cobrar honorários de sucumbência após 

o fim do contrato – já que havia 

concordado com a mudança desde o 

início. Ainda segundo a instituição, o 

profissional foi remunerado durante o 

período de execução do contrato. 

 

Direito negociável 

 

Em seu artigo 24, parágrafo 3º, a Lei 

8.906/1994 prevê a impossibilidade de 

tirar dos advogados o direito aos 

honorários de sucumbência. No entanto, 

lembrou o relator do recurso do banco, 

ministro Benedito Gonçalves, o STF 

declarou, em 2009, que essa regra é 

inconstitucional. 

 

Por ser um direito disponível, o 

honorário de sucumbência é 

considerado negociável com o 

contratante do serviço. "Não se pode 

concluir pela abusividade ou ilegalidade 

da cláusula contratual que prevê a 

renúncia do direito aos honorários de 

sucumbência, notadamente quando a 

parte contratada, por livre e espontânea 

vontade, manifesta sua concordância e 
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procede ao patrocínio das causas de seu 

cliente mediante a remuneração 

acertada no contrato", afirmou. 

 

O magistrado destacou, no entanto, que 

a jurisprudência do STJ prevê que a 

renúncia à verba honorária 

sucumbencial só será válida se for 

expressa — do começo ao fim. Também 

não se pode admitir, disse ele, a 

alteração posterior de uma regra que é 

imposta a todos no procedimento 

licitatório. Com informações da 

assessoria de imprensa do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.825.800 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
10/renuncia-sucumbencia-contrato-
administrativo-valida-stj  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/trt15-honorarios-sucumbencia.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mai-10/renuncia-sucumbencia-contrato-administrativo-valida-stj
https://www.conjur.com.br/2022-mai-10/renuncia-sucumbencia-contrato-administrativo-valida-stj
https://www.conjur.com.br/2022-mai-10/renuncia-sucumbencia-contrato-administrativo-valida-stj
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Remuneração de interventor 
em cartório não está sujeita 
ao teto constitucional 
 
10 de maio de 2022, 10h44 
 
Definida pelo artigo 36, parágrafos 

2º e 3º, da Lei 8.935/1994, 

a remuneração do interventor em 

cartório extrajudicial não está sujeita ao 

teto constitucional de 90,25% dos 

subsídios dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Após condenação do titular da serventia, 

renda é do interventor123RF 

 

O entendimento foi unânime entre a 1ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

ao dar provimento a recurso em 

mandado de segurança para reformar 

acórdão do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJ-MG) e garantir ao 

interventor de um cartório de registro de 

imóveis o levantamento de valores 

depositados em conta judicial, nos 

termos da Lei dos Cartórios. 

 

O interventor havia pedido para receber 

a metade da renda líquida da serventia 

durante o período da intervenção, mas 

o TJ-MG tinha negado a demanda. Para 

o órgão, a remuneração do interventor 

da serventia extrajudicial deve obedecer 

ao teto previsto no artigo 37, XI, da 

Constituição. 

 

O relator do caso no STJ, ministro Sérgio 

Kukina, teve outro entendimento. "Os 

parágrafos 2º e 3º do artigo 36 da Lei 

8.935/1994 deixam claro que ao 

interventor caberá depositar em conta 

bancária especial metade da renda 

líquida da serventia, sendo certo que 

esse montante, em caso de condenação 

do cartorário titular, caberá ao próprio 

interventor, que terá indiscutível direito 

ao seu levantamento", explicou. 

 

Segundo ele, no caso analisado, o titular 

da serventia sofreu condenação 

administrativa — o que fez com que ele 

perdesse a delegação. 

 

Um mandado de segurança foi 

impetrado contra a negação do pedido 

do interventor. Nos expressos termos da 

legislação vigente, afirmou o ministro, 

"aquela metade arrecadada durante o 

afastamento do titular deverá ser 

carreada ao interventor". Com 

informações da assessoria de imprensa 

do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão  

RMS 67.503 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
10/cartorio-salario-interventor-nao-
obedece-teto-constitucional  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm
https://www.conjur.com.br/dl/remuneracao-interventor-cartorio.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mai-10/cartorio-salario-interventor-nao-obedece-teto-constitucional
https://www.conjur.com.br/2022-mai-10/cartorio-salario-interventor-nao-obedece-teto-constitucional
https://www.conjur.com.br/2022-mai-10/cartorio-salario-interventor-nao-obedece-teto-constitucional
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Juiz reduz quase R$ 6 milhões 
de dívida de produtora rural 
 
A defesa da produtora rural 
argumentou que o credor estaria 
aplicando juros abusivos. Magistrado 
de GO reconheceu o excesso de 
execução. 
 
segunda-feira, 9 de maio de 2022 

 
Na Justiça, uma produtora rural 

endividada conseguiu reduzir uma 

execução de R$ 10 milhões para R$ 4,9 

milhões. O juiz de Direito Thiago 

Brandão Boghi, de Santa Helena de 

Goiás/GO, reconheceu o excesso de 

execução. 

 

 
Juiz reduz quase R$ 6 milhões de dívida 

de produtora rural.(Imagem: Freepik) 

 

No âmbito de uma execução de título 

extrajudicial, a produtora argumentou 

que está sendo cobrada por um valor 

excessivo de mais de R$ 10 milhões e 

que, na verdade, o valor correto a ser 

executado é de R$ 4 milhões. Em 

termos exatos, ela estaria sendo 

cobrada R$ 5.448.738,45 a mais.  

 

Para a executada, o credor está agindo 

de má-fé, pois ele atualizou a dívida 

com juros e correções abusivos, 

aplicando os juros de mora 1% ao mês, 

INPC e honorários de 10%, incidindo 

sobre o saldo devedor "juros sobre 

juros". 

 

Pouco tempo depois de a defesa 

peticionar, o juiz Thiago Brandão Boghi 

deu razão à executada e reconheceu o 

excesso de execução: "está 

devidamente caracterizado". Pelo 

acompanhamento processual o pedido 

foi proposto às 15h44 e a decisão 

favorável saiu às 17h52. 

 

De acordo com o magistrado, a 

devedora conseguiu comprovar que o 

cálculo apresentado pelo credor 

realmente excede o crédito 

exequendo, "estando correto o cálculo 

apresentado pela executada" de R$ 4,9 

milhões. 

 

Como consequência, o juiz reconheceu 

que houve também um excesso de 

penhora e, por isso, determinou a 

suspensão eventual do leilão dos 

imóveis penhorados após obtido o valor 

do crédito de R$ 4,9 milhões. 

 

O escritório João Domingos 

Advogados atuou em favor da 

produtora rural. 

 

 Processo: 0191298-

91.1998.8.09.0142 

 

Leia a decisão. 

  
https://www.migalhas.com.br/quentes
/365588/juiz-reduz-quase-r-6-milhoes-
de-divida-de-produtora-rural  
 
Retorne ao índice 

  

https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcessoPublica
https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcessoPublica
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/B381FE727683F2_excesso.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/365588/juiz-reduz-quase-r-6-milhoes-de-divida-de-produtora-rural
https://www.migalhas.com.br/quentes/365588/juiz-reduz-quase-r-6-milhoes-de-divida-de-produtora-rural
https://www.migalhas.com.br/quentes/365588/juiz-reduz-quase-r-6-milhoes-de-divida-de-produtora-rural
https://www.migalhas.com.br/
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TJ/MG questiona validade de 
tese do STJ e não aplica CPC 
em honorários 
 
Para relatora, não há como receber tese 
como vinculante, visto que foi definida 
por maioria apertada de 7 a 5. 
 
segunda-feira, 9 de maio de 2022 
 
A 20ª câmara Cível do TJ/MG deu 

parcial provimento a um recurso para 

reduzir honorários de R$ 14 mil para 

R$ 2 mil. A sentença havia considerado 

os percentuais dispostos no CPC/15, 

mas o colegiado entendeu que a verba 

deveria ser fixada por equidade, sendo 

considerados o trabalho do advogado e 

a complexidade da causa. 

 

Em extenso voto, a relatora, 

desembargadora Lílian Maciel, 

questionou o poder vinculante 

de entendimento firmado pelo STJ, o 

qual proibiu a fixação de honorários por 

equidade. Para os ministros, mesmo em 

causas de alto valor, devem ser 

aplicados os parâmetros do CPC/15. 

 

Mas, para a magistrada, a tese, que foi 

fixada por maioria apertada de 7 a 5, 

não está madura sequer no âmbito da 

Corte Superior, e deveria ser exigida 

maioria absoluta dos membros do 

órgão colegiado competente. 

 

 

TJ/MG ignora STJ e fixa honorários por 

equidade.(Imagem: Freepik) 

 

Caso concreto 

 

O caso envolve ação revisional de taxas 

de juros bancários. O autor firmou 

contratos de empréstimo e pontuou que 

os juros foram instituídos de forma 

abusiva. 

 

Mas o colegiado considerou inexistente 

abusividade a ser revista pela via 

judicial, porquanto a taxa de juros 

remuneratórios contratada não for 

superior a uma vez e meia a média de 

mercado divulgada pelo Banco Central 

do Brasil, praticada para o mesmo tipo 

de contrato e a época de sua celebração. 

 

Honorários 

 

Com relação à fixação de honorários, a 

relatora achou por bem deixar de 

aplicar os percentuais previstos no CPC, 

minorando o valor de R$ 14 mil fixados 

na sentença (que representam 10% do 

valor da causa) para R$ 2 mil, ao 

considerar a natureza e a complexidade 

da lide não eram de grande monta. 

 

Ela destaca que a literalidade da 

redação do CPC/15 leva à compreensão 

de que, diante de condenação de valor 

certo, o cálculo dos honorários está 

atrelado àqueles valores. Mas, em seu 

modo de ver, "essa não é a melhor 

interpretação e a que mais atende ao 

princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade que permeia nosso 

sistema". 

 

Assim, necessário se faz uma 

interpretação sistêmica da referida 

norma, disse. 

 

Decisão vinculante 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.migalhas.com.br/quentes/361627/stj-nao-cabem-honorarios-equitativos-em-causas-de-valor-elevado
https://www.migalhas.com.br/
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Em seu voto, a desembargadora 

apresentou extensa argumentação no 

sentido de que a recente decisão do STJ, 

segundo a qual não cabem honorários 

equitativos em causas de valor elevado, 

não deveria ter efeito vinculante. Para a 

Corte Superior, estes devem sempre ser 

fixados seguindo os critérios do CPC. 

 

Embora tenha reconhecido que, em se 

tratando de recurso repetitivo, estaria o 

TJ adstrito ao entendimento, "não há 

como receber o referido precedente 

como vinculante". A magistrada 

destacou que a decisão se deu por 7 

votos contra 5 - ou seja, por apenas um 

voto não houve empate. Além disso, 

disse que há vários julgados da 1ª seção 

no sentido de permitir os honorários 

por equidade, e que o tema "não se 

encontra satisfatoriamente 

amadurecido sequer no âmbito do STJ". 

 

"Nesse cenário, afigura-nos temerário 

receber o referido "decisum" com 

credenciais de precedente obrigatório 

e vinculante, o que desvelaria 

verdadeira ofensa ao princípio da 

segurança jurídica." 

 

Ela destacou que, no ordenamento 

jurídico, por mais de uma vez o 

legislador entendeu que, para fixação 

de entendimento vinculante, o 

Judiciário deve obter determinado 

quórum classificado - como, por 

exemplo, no STF, em que se exigiu 2/3 

dos membros para editar enunciado 

vinculante. 

 

"Observa-se que a necessidade de 

estabilidade e continuidade da ordem 

jurídica (...) exige que formação das 

normas, bem como dos entendimentos 

jurisprudenciais vinculantes seja 

antecedida pela construção de 

consensos qualificados e 

razoavelmente pacificados, 

consolidados por uma supermaioria. 

Isso de modo a evitar repentinas 

alterações com prejuízos aos cidadãos 

(jurisdicionados) e dano à própria 

credibilidade da ordem jurídica." 

 

Para a magistrada, "as decisões 

tomadas por maiorias frágeis e estreitas 

(...) são ineptas para cumprir a 

finalidade de estabilidade decisória e 

previsibilidade do sistema jurídico". Ela 

levantou a tese de que, para efeito 

vinculante, deveria ser exigida maioria 

absoluta dos membros do órgão 

colegiado competente. 

 

Fixou, portanto, honorários por 

equidade, ao considerar que o 

arbitramento sobre o valor da causa não 

atendeu aos princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade ao labor 

desempenhado pelo advogado. 

 

O voto da relatora foi seguido por 

unanimidade pelo colegiado, tendo sido 

acompanhado pelos desembargadores 

Fernando Caldeira Brant e Vicente De 

Oliveira Silva. 

 

 Processo: 5005306-

73.2017.8.13.0245 

 

Leia o acórdão. 

  

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

/365615/tj-mg-questiona-validade-de-

tese-do-stj-e-nao-aplica-cpc-em-

honorarios  

 

Retorne ao índice 
  

https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_complemento2.jsp?listaProcessos=10000220359715001
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_complemento2.jsp?listaProcessos=10000220359715001
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/7F7987D75325AB_acordao3TJMGhonorarios.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/365615/tj-mg-questiona-validade-de-tese-do-stj-e-nao-aplica-cpc-em-honorarios
https://www.migalhas.com.br/quentes/365615/tj-mg-questiona-validade-de-tese-do-stj-e-nao-aplica-cpc-em-honorarios
https://www.migalhas.com.br/quentes/365615/tj-mg-questiona-validade-de-tese-do-stj-e-nao-aplica-cpc-em-honorarios
https://www.migalhas.com.br/quentes/365615/tj-mg-questiona-validade-de-tese-do-stj-e-nao-aplica-cpc-em-honorarios
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STF valida leis sobre poder de 
requisição da Defensoria 
Pública 
 
O plenário analisou leis de MG, BA, AL 
e SC e aplicou entendimento já firmado 
no julgamento de ações contra leis 
semelhantes. 
 
terça-feira, 10 de maio de 2022 
 
O plenário do STF manteve a validade 

de normas dos Estados de Minas 

Gerais, da Bahia, de Alagoas e de Santa 

Catarina que concedem aos defensores 

públicos o poder de requisitar, de 

autoridades e de agentes públicos, 

certidões, documentos, informações e 

demais providências necessárias à sua 

atuação institucional. Na sessão virtual 

concluída em 6/5, o colegiado julgou 

improcedentes as ADIns 6.866, 6.869, 

6.874 e 6.878, ajuizadas pela 

Procuradoria-Geral da República 

(PGR). 

 

 
STF valida leis de quatro estados que 

autorizam requisição de documentos 

pelas Defensorias Públicas.(Imagem: 

Dorivan Marinho/STF) 

 

Nas ações, a PGR alegou que as regras 

questionadas - dispositivos de leis que 

tratam da organização e funcionamento 

das Defensorias Públicas estaduais - 

promoveriam desequilíbrio na relação 

processual, contrariando os princípios 

constitucionais da isonomia, do 

contraditório, do devido processo legal 

e da inafastabilidade da jurisdição. 

 

Situação de vulnerabilidade 

 

Com base na jurisprudência recente do 

STF sobre a matéria, e seguindo o voto 

do relator, ministro Luís Roberto 

Barroso, a Corte reafirmou o 

entendimento de que a previsão legal 

que confere às Defensorias Públicas o 

poder de requisitar informações e 

documentos de órgãos públicos e 

privados não interfere no equilíbrio da 

relação processual. 

 

Na verdade, de acordo com a decisão 

unânime, essas prerrogativas são 

ferramentas importantes para a 

execução das funções atribuídas 

constitucionalmente às Defensorias, 

porque facilitam o acesso da 

coletividade e dos hipossuficientes a 

documentos, informações e 

esclarecimentos, garantindo a 

concretização dos direitos e liberdades 

de pessoas em situação de 

vulnerabilidade. 

 

"O fortalecimento da Defensoria 

Pública contribui para a defesa de 

direitos fundamentais daqueles que 

mais precisam e que merecem especial 

atenção pelo Estado." 

 

 Processo: ADIns 6.866, 6.869, 6

.874 e 6.878 

  

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

/365648/stf-valida-leis-sobre-poder-

de-requisicao-da-defensoria-publica  
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Mesmo com decisão do STF, 
liminares garantem extensão 
de patentes 
 
Decisões em segunda instância têm 
reconhecido o direito de manter prazos 
inicialmente concedidos pelo INPI 
 
LÍGIA FORMENTI 
BRASÍLIA 
10/05/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Arquivo/Agência Brasil 

 

Uma reclamação apresentada semana 

retrasada ao Supremo Tribunal 

Federal (STF) amplia o debate sobre 

um assunto que, embora tema de uma 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI 559), parece longe de uma 

conclusão: o prazo da patente de 

medicamentos no país. 

 

No julgamento feito em 2021, o STF 

declarou a inconstitucionalidade do 

parágrafo único do artigo 40 da Lei de 

Propriedade Industrial, que 

determinava que a vigência da patente 

não poderia ser inferior a 10 anos. A 

decisão descartou a possibilidade da 

extensão de prazo da patente, uma 

estratégia que havia sido estabelecida 

pelo legislador como forma de 

compensar eventuais atrasos na 

avaliação do pedido de patente. 

 

O prazo da patente foi fixado em 20 

anos, contados a partir da data do 

pedido de registro, sem possibilidade de 

extensão. Um dos argumentos da ADI 

foi o de que a prorrogação da patente 

não contribui para solução do atraso na 

avaliação de processos submetidos ao 

INPI. Além disso, quanto maior o prazo 

de exclusividade para exploração da 

patente, mais onerado será o poder 

público, encarregado de fazer compras 

para o Sistema Único de Saúde, e a 

sociedade. 

 

No julgamento, o Supremo definiu — ao 

modular a decisão — quais critérios 

deveriam ser adotados para os prazos de 

patentes que já haviam sido concedidas. 

O julgamento definiu que, no caso de 

medicamentos, não haveria extensão de 

prazos. Valeriam, portanto, os 20 anos. 

 

Diante dessa interpretação, o INPI 

revisou os prazos de uma série de 

medicamentos. Com isso, o direito de 

patente de muitos produtos diminuiu. E 

a judicialização teve início. Várias 

empresas sustentaram que a modulação 

valeria também para medicamentos. 

 

Na Justiça, foram vários os pedidos de 

cautelares. Decisões de tribunais de 

segunda instância têm reconhecido o 

direito de garantir manter prazos 

inicialmente concedidos pelo INPI e, 

portanto, a prorrogação de prazos, de 

forma cautelar. Entre os argumentos 

estão o de que a decisão da ADI valeria 

apenas para casos futuros e, também, 

que uma decisão provisória reduzindo o 

prazo da patente poderia trazer 

prejuízos para a empresa detentora do 

direito, caso a decisão fosse reformada 

na ação principal. 

 

A reclamação apresentada pela empresa 

EMS, que postula o direito de vender o 

medicamento genérico feito a partir do 

https://www.jota.info/autor/ligia-formentijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/mesmo-com-decisao-do-stf-liminares-garantem-extensao-de-patentes-10052022#respond
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/stf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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princípio ativo da bilastina, garante que 

seu produto pode custar ao menos 35% 

do preço original. Afirma que a 

modulação não se aplica para 

medicamentos. Sobretudo, afirma que o 

maior prejuízo seria o de manter a 

patente por prazos além do necessário. 

 

“Caso no futuro a ex-titular da patente 

tenha êxito na ação, algo improvável, a 

empresa que lançou no mercado a 

versão genérica poderia indenizar a 

detentora do monopólio. Mas na 

situação atual, com a extensão indevida 

do direito, tanto a população quanto as 

empresas de genéricos sofrerão 

prejuízos irreversíveis, ainda que 

ganhem a ação. A população, por pagar 

a mais medicamentos que, em tese, 

poderiam ter preços menores e 

empresas, por ficarem impedidas de 

lançar genéricos”, afirmou ao JOTA o 

advogado Flávio Jardim, representante 

da farmacêutica. A reclamação foi 

distribuída para o ministro Dias Toffoli, 

relator da ADI. 

 

LÍGIA FORMENTI – Editora e 

analista de Saúde do JOTA 

  

https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/saude/mesmo-com-decisao-
do-stf-liminares-garantem-extensao-
de-patentes-10052022  
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Justiça e Carf divergem sobre 
crédito presumido do ICMS na 
base do PIS/Cofins 
 
Tributaristas acreditam que a questão 
só será pacificada quando o STF se 
debruçar sobre recurso extraordinário 
 
MARIANA BRANCO 
BRASÍLIA 
10/05/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

A inclusão dos créditos presumidos 

de ICMS na base de 

cálculo do PIS e da Cofins é discutida há 

anos nos tribunais, com jurisprudência 

favorável ao contribuinte no Superior 

Tribunal 

de Justiça (STJ) e na Justiça Federal. 

Nas últimas semanas, porém, o assunto 

voltou à tona com uma decisão da 3ª 

Turma da Câmara Superior do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) em sentido oposto ao da 

jurisprudência predominante sobre o 

tema. 

 

O colegiado decidiu, por cinco votos a 

três, no processo 10314.724116/2015-

42, da Johnson & Johnson do Brasil, 

que os créditos presumidos 

compõem a base de cálculo das 

contribuições. Prevaleceu a 

interpretação de que o contribuinte 

deveria cumprir requisito da Lei 

12.973/2014, contabilizando os valores 

em reserva de incentivos fiscais, a fim de 

que o benefício fosse considerado 

subvenção para investimento e fizesse 

jus à isenção. O mesmo entendimento já 

havia sido aplicado em 2021, ao 

processo 10314.720434/2015-34. 

 

Para tributaristas, as decisões 

administrativas sinalizam que o tema só 

será pacificado quando o Supremo 

Tribunal Federal (STF) julgar o recurso 

extraordinário (RE) 835.818, por 

enquanto sem data para análise. 

 

Em abril do ano passado, nesse 

julgamento, o STF chegou a fechar o 

placar de 6X5  pela exclusão dos 

créditos 

presumidos do ICMS da base de cálculo 

das contribuições, em julgamento no 

Plenário virtual. A maioria acompanhou 

o voto do relator, Marco Aurélio de 

Mello, que entendeu que os créditos 

constituem renúncia fiscal e não podem 

ser considerados receita. 

 

No entanto, como o ministro Gilmar 

Mendes pediu destaque, a discussão será 

reiniciada no Plenário físico, com uma 

composição da Corte 

diferente do primeiro julgamento, já 

que, desde então, foram nomeados os 

ministros Nunes Marques e André 

Mendonça. 

 

Já o STJ tem julgados tratando a questão 

dos créditos presumidos sob dois 

aspectos. Um diz respeito à da natureza 

dos créditos, que, no 

entendimento do tribunal, não 

constituem receita e, portanto, não 

devem compor a base de 

cálculo do PIS e da Cofins (REsp 

1.025.833/RS e agravo regimental no 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/justica-e-carf-divergem-sobre-credito-presumido-do-icms-na-base-do-pis-cofins-10052022#respond
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REsp 1.229.134/SC, decisões de 

2008 e 2011, respectivamente). 

 

O segundo aspecto está relacionado à 

autonomia dos estados para conceder 

incentivos fiscais. Sob essa ótica, a 

tributação, pela União, da renúncia 

fiscal gerada por incentivos estaduais 

violaria essa autonomia e o pacto 

federativo (EREsp 1.517.492/PR, 

julgado em 2017). Esse entendimento 

foi confirmado em abril de 2021, no 

julgamento do EREsp 1.443.771/RS. 

Esses julgados também concluem que 

o crédito presumido de ICMS não 

constitui lucro ou renda. Embora, no 

caso concreto, a discussão diga respeito 

à base de cálculo do IRPJ e CSLL, 

tributaristas defendem que o racional 

pode ser transposto para 

o PIS e a Cofins, pois a decisão tem 

como fundamento um princípio 

constitucional. 

 

Para a tributarista Camila 

Galvão, do Machado Meyer, o 

argumento de que os créditos 

presumidos do ICMS não têm natureza 

de receita encerra a discussão em se 

tratando da base de 

cálculo do PIS e da Cofins. 

 

“Essa questão de [ofensa ao] pacto 

federativo é um ótimo fundamento, mas 

é um fundamento adicional. O fato de 

não ser receita é suficiente para não ter 

incidência [do PIS e da Cofins]. Esses 

créditos presumidos simplesmente 

reduzem o ICMS devido, incidindo 

antes do nascimento da obrigação de 

pagar”, argumenta. 

 

Justiça Federal 
 
Com as decisões do STJ, o entendimento 

de que os créditos 

presumidos do ICMS não integram 

a base de PIS e Cofins passou a ser 

adotado na Justiça Federal. Todos os 

Tribunais Regionais Federais (TRFs) 

têm decisões favoráveis ao contribuinte, 

citando os precedentes do STJ. 

 

No Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região (TRF4), é possível encontrar ao 

menos seis decisões. No TRF3, foram 

encontrados três precedentes, e o TRF2, 

TRF1 e TRF5 registraram, cada um, 

duas decisões (confira os números dos 

processos no fim da matéria). Os 

acórdãos abrangem um período de 10 

anos, de 2012 a 2022. 

 

No caso do Carf, Marcos 

Matsunaga, sócio do Ferraz de 

Camargo e Matsunaga Advogados, 

ressalta que, pelo Regimento Interno, o 

tribunal administrativo só fica vinculado 

aos entendimentos do STJ no caso de 

julgamento sob o rito dos recursos 

repetitivos. 

 

“Como o regimento só obriga a seguir [o 

STJ] quando a decisão é em recurso 

repetitivo, teoricamente, os conselheiros 

estão livres para julgar do jeito que 

entenderem. Mas não deixa de ser um 

absurdo.  A gente não está falando de um 

tema recente, sujeito a mudança. A gente 

está falando de  uma jurisprudência 

consolidada há 14 anos, e o Carf deveria 

contribuir para a segurança jurídica”, 

avalia. 

 

Carf 
 
No tribunal administrativo, a discussão 

recente sobre a inclusão ou não dos 

créditos presumidos na base de 

cálculo do PIS/Cofins levou em conta 

critérios diversos dos considerados pelo 

STJ. Em abril, a 3ª Turma da Câmara 

Superior decidiu, por cinco votos a três, 

no processo 10314.724116/2015-42, da 

Johnson & Johnson do Brasil, que os 

créditos presumidos compõem 

a base das contribuições. 

 

https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=1502223c9b&e=9b89e8bb8e
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=bef3d7279e&e=9b89e8bb8e
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=e41db15144&e=9b89e8bb8e
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Os conselheiros concluíram que o 

contribuinte deveria cumprir requisito 

da Lei 12.973/2014, contabilizando os 

valores em reserva de incentivos fiscais, 

destinada à absorção de prejuízo ou 

aumento do capital social. Só assim o 

benefício seria considerado subvenção 

para investimento, garantindo a isenção. 

É considerada subvenção para 

investimento a modalidade em que o 

contribuinte deve dar contrapartidas ao 

ente federativo em troca do benefício 

fiscal, como implantação e ampliação de 

empreendimento econômico. 

 

O racional aplicado no julgamento deste 

ano foi idêntico ao usado, em 

2021, na análise do processo 

10314.720434/2015-34, de 

relatoria do conselheiro Rodrigo Pôssas, 

envolvendo a mesma situação e o 

mesmo contribuinte. 

 

“Os votos vencedores 

[no Carf] na realidade não abordaram 

frontalmente essa questão de não 

caracterização [dos créditos 

presumidos do ICMS] como receita. 

Entenderam que, para que os créditos 

não fossem tributados, teriam que seguir 

os requisitos aplicáveis para a não 

tributação pelo Imposto de Renda, como 

constituição de reserva”, observa Camila 

Galvão. 

 
Discussão anterior 
 
Para Marcos Matsunaga, a 

discussão sobre a natureza do benefício 

fiscal precede o debate sobre subvenção 

para custeio ou investimento. “Não se 

pode misturar a discussão da 

natureza do incentivo fiscal à discussão 

se é subvenção para investimento ou 

custeio. Não se trata de saber se [o 

contribuinte] observou os requisitos da 

Lei 12.973/2014, porque a discussão é 

anterior a isso. Você não tem a 

incidência [de PIS e Cofins] 

simplesmente porque 

esse crédito presumido não é receita 

tributável”, diz. 

 

Já Matheus Bueno, sócio do Bueno Tax 

Lawyers, destaca que, apesar de a Lei 

Complementar (LC) 160/2017 ter 

igualado os benefícios fiscais, 

considerando todos como subvenção 

para investimento, a Receita continua 

exigindo o cumprimento de requisitos 

previstos em outras legislações, como a 

Lei 12.973/2014 e a Lei 11.941/2009. 

 

“A briga do fisco sempre foi  sobre o que 

é subvenção para investimento e o que é 

subvenção para custeio. Em 2017, veio a 

LC 160 dizendo que vai ser tudo 

subvenção para investimento, que 

nenhum benefício vai ser tributado. 

Depois veio o STJ acabar com a novela 

toda, pois, de acordo com o tribunal, 

nem seria preciso a constituição de 

reserva [de benefícios fiscais]. Mas, 

mesmo assim, a Receita vem soltando 

soluções de consulta dizendo que tem 

que atender à lei 11.941”, observa. 

 

Precedentes na Justiça Federal 
 
TRF4: 5019102-87.2018.4.04.7001; 

5010977-78.2019.4.04.7104; 5018663-

74.2021.4.04.7000 e 5016959-

61.2019.4.04.7108; 5031576-

94.2012.4.04.7100 e 5007241-

21.2011.4.04.7205. 

 

TRF3: 0010234-06.2010.4.03.6100, 

0000235-

20.2015.4.03.6111 e 0006493-

08.2013.4.03.6114 ; 

 

TRF1: 0001523-

12.2005.4.01.3200 e 0010303-

97.2017.4.01.3400 

 

TRF2: 0064534-

51.2018.4.02.5101 e 0007245-

48.2013.4.02.5001 
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TRF5: 0015593-

23.2012.4.05.8100 e 0004115-

34.2013.4.05.0000 

 

MARIANA BRANCO – Repórter 

especializada em Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf). Jornalista formada pela 

Universidade de Brasília (UnB). Foi 

repórter do Correio Braziliense e da 

Agência Brasil, vinculada à Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC), na área 

de economia. 

 
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/justica-e-carf-
divergem-sobre-credito-presumido-do-
icms-na-base-do-pis-cofins-10052022  
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A competência da Justiça 
Comum em processos de 
superendividamento 
 
Processo de insolvência ou 
incapacidade de pagamentos da pessoa 
natural tem o potencial de ser 
aperfeiçoado 
 
CARLOS ALBERTO DOERING 
ZAMPROGNA 
10/05/2022 05:15 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Assim como o processo de recuperação 

de empresas foi aprimorado com o 

advento da Lei 11.101/05 e suas 

posteriores atualizações, o processo de 

insolvência ou incapacidade de 

pagamentos da pessoa natural tem o 

potencial de ser bastante aperfeiçoado 

desde a entrada em vigor da Lei 

14.181/21, mais conhecida como Lei do 

Superendividamento. 

 

Em síntese, a Lei do 

Superendividamento altera a Lei 

8.078/90 (“Código de Defesa do 

Consumidor” ou “CDC”) para 

aperfeiçoar a disciplina de crédito ao 

consumidor e para instituir dispositivos 

de prevenção e tratamento do 

superendividamento da pessoa física. 

Para os fins deste artigo, nos interessa o 

procedimento de conciliação no 

superendividamento, instituído pelo 

artigo 104-A e seguintes, que disciplina 

como funcionará o processo de 

superendividamento no Poder 

Judiciário. 

 

Sem adentrar às minúcias dos objetivos 

da lei, pode-se dizer que o processo de 

superendividamento inaugura uma 

espécie de recuperação judicial da 

pessoa física junto ao Judiciário, no 

intuito de ser instituída uma forma de 

conciliação entre devedor e credores, na 

forma de plano de pagamento proposto 

pelo devedor, que deve preservar o 

mínimo existencial e pode conter 

medidas de dilação dos prazos de 

pagamento e de redução dos encargos da 

dívida ou da remuneração dos credores, 

dentre outras destinadas a facilitar o 

pagamento da dívida[1]. 

 

Referido plano lembra muito o Plano de 

Recuperação Judicial (“PRJ”) da Lei de 

Recuperação de Empresas, sem 

apresentar, contudo, o mesmo rigor ou 

detalhismo do processo de recuperação 

empresarial. Por outro lado, estabelece 

objetivamente que na inexistência de 

conciliação entre devedor e seus 

credores, a pedido do credor, o juiz 

deverá instaurar processo de 

superendividamento, em que poderá 

ocorrer a revisão e repactuação das 

dívidas existentes por meio de plano 

judicial compulsório, o qual vinculará 

todos os credores, conforme dispõe o 

artigo 104-B do CDC, instituído pela Lei 

do Superendividamento. 

 

Ocorre que planos de pagamentos 

importam na reunião de diferentes 

partes (de um lado o Devedor, e de 

outro, seus Credores) em um mesmo 

processo, e isso acarretará 

inevitavelmente na necessidade de ser 

https://www.jota.info/autor/carlos-alberto-doering-zamprogna
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concebido um juízo universal, que 

congregue a totalidade de credores, sob 

pena de imprestabilidade do instituto. 

Assim, a competência para julgar 

processos de superendividamento deve 

ser sempre da Justiça Comum, não 

havendo sentido em deslocar processos 

para a competência da Justiça Federal 

caso uma das partes seja empresa 

pública federal, como a Caixa 

Econômica Federal (“CEF”) ou o 

BNDES, por exemplo. 

 

Isso porque embora o artigo 109, I da 

Constituição Federal estabeleça a 

competência da Justiça Federal quando 

for parte empresa pública federal, deve-

se ter em mente que o processo de 

superendividamento, assim como de 

recuperação judicial ou falência, possui 

natureza concursal. Nesses casos, são as 

empresas públicas que, 

excepcionalmente, se sujeitam à 

competência da Justiça Comum, pelo 

caráter concursal e de pluralidade de 

partes envolvidas, na forma prevista no 

artigo 45, I do Código de Processo Civil, 

quando excetua a competência da 

Justiça Federal para os casos de 

recuperação judicial, falência, 

insolvência civil e acidente de 

trabalho[2]. 

 

É o mesmo conceito de juízo universal 

da recuperação judicial ou da falência 

aplicado à realidade do processo de 

superendividamento. Embora o 

superendividamento não se equivalha à 

insolvência civil, é imperioso 

compreender que a natureza concursal 

do procedimento é plenamente 

equivalente aos processos aludidos no 

supracitado dispositivo legal. A 

jurisprudência igualmente já caminha 

nesse sentido: STJ, CC 144.238/RJ, 2ª 

Seção, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, DJe 31/08/2016; CC 43.128/SP, 

1ª Seção, Rel. Ministra Denise Arruda, 

DJ 01/02/2006. 

 

A título de ilustração, podemos verificar 

que interpretação inversa não faria 

sentido, visto que o deslocamento de 

processo com diversos credores sujeitos 

à Justiça Comum para a Justiça Federal 

tão somente em razão da existência da 

CEF como uma das partes alteraria 

indevidamente o juízo natural desses 

credores, importando em competência 

indevida da justiça especializada para 

julgar as demais partes demandadas no 

processo. Igualmente, não 

vislumbramos qualquer possibilidade de 

cisão dos processos, em que à Justiça 

Federal seja determinado processar e 

julgar a demanda em face da CEF, 

enquanto à Justiça Comum caberia 

prosseguir o feito com relação aos 

demais credores. 

 

Como destacado, em razão do caráter 

plural e concursal da relação 

estabelecida pelo processo de 

superendividamento, não será possível 

cindir a demanda em mais de um 

processo, justamente porque o propósito 

da lei é reunir todos os credores em 

apenas um locus, para neste espaço, 

buscar a negociação entre as partes. E, 

na impossibilidade de conciliação, a 

própria lei determina a instauração de 

processo por superendividamento para 

revisão e repactuação das dívidas 

mediante plano judicial compulsório. 

Nesse sentido, a lei perderá totalmente 

seu sentido e sua eficácia caso tramite 

mais de um processo 

(em foros distintos), em razão de 

eventuais discussões quanto à 

competência para processar feitos da 

espécie. 

 

Portanto, não se afigura possível 

considerar a Justiça Federal competente 

para julgar casos de 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-competencia-da-justica-comum-em-processos-de-superendividamento-10052022#_ftn2
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superendividamento, mormente em 

razão do caráter concursal e plural do 

processo. Como explanado acima, não 

faz sentido transferir tais processos para 

a Justiça Federal, mesmo que diante da 

existência de empresa pública federal 

como uma das partes demandadas, 

assim como não faz sentido cindir 

referidos processos, medida que poderia 

comprometer a eficácia do instituto e 

aviltar os propósitos da norma. Em 

resumo, tal qual nos processos de 

recuperação judicial e falência, para que 

a norma tenha plena efetividade, os 

processos de superendividamento 

devem tramitar na Justiça Comum. 

 
  
[1] ‘Art. 104-A. A requerimento do 

consumidor superendividado pessoa 

natural, o juiz poderá instaurar processo 

de repactuação de dívidas, com vistas à 

realização de audiência conciliatória, 

presidida por ele ou por conciliador 

credenciado no juízo, com a presença de 

todos os credores de dívidas previstas no 

art. 54-A deste Código, na qual o 

consumidor apresentará proposta de 

plano de pagamento com prazo máximo 

de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo 

existencial, nos termos da 

regulamentação, e as garantias e as 

formas de pagamento originalmente 

pactuadas. (…) § 4º Constarão do plano 

de pagamento referido no § 3º deste 

artigo: I – medidas de dilação dos prazos 

de pagamento e de redução dos encargos 

da dívida ou da remuneração do 

fornecedor, entre outras destinadas a 

facilitar o pagamento da dívida; II – 

referência à suspensão ou à extinção das 

ações judiciais em curso; III – data a 

partir da qual será providenciada a 

exclusão do consumidor de bancos de 

dados e de cadastros de inadimplentes; 

IV – condicionamento de seus efeitos à 

abstenção, pelo consumidor, de 

condutas que importem no agravamento 

de sua situação de superendividamento. 

 
[2] Art. 45. Tramitando o processo 

perante outro juízo, os autos serão 

remetidos ao juízo federal competente se 

nele intervier a União, suas empresas 

públicas, entidades autárquicas e 

fundações, ou conselho de fiscalização 

de atividade profissional, na qualidade 

de parte ou de terceiro interveniente, 

exceto as ações: I – de recuperação 

judicial, falência, insolvência 

civil e acidente de trabalho; 
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Brasil 

Defasagem fará Petrobras 
reajustar diesel 
 
Com defasagem de 20% em relação à 
paridade internacional, Petrobras deve 
reajustar preço do diesel 
 
Por Francisco Góes, Gabriela Ruddy, 
Fábio Couto e Rafael Rosas — Do Rio 
09/05/2022 05h02  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Coelho, presidente da Petrobras: 

empresa não é ‘insensível’ à sociedade e 

tem programa de GLP para baixa renda 

— Foto: Bruno Spada/MME 

 

O reajuste no preço do diesel pela 

Petrobras nas refinarias é iminente, 

apurou o Valor. O produto tinha, na 

sexta-feira, defasagem de cerca de 20% 

em relação às cotações no mercado 

global. Uma recomposição parcial, em 

relação à paridade internacional, é 

importante, neste momento, não só para 

a Petrobras mas também para outros 

agentes do mercado, caso de refinarias 

privadas e importadores. A medida, se 

confirmada, pode facilitar a compra do 

produto no exterior por empresas de 

menor porte, reduzindo o risco de 

desabastecimento, hipótese que tem 

sido negada pela companhia e pelo 

governo. 

A situação é complexa, o que vem 

exigindo discussões na alta 

administração da Petrobras. Na sexta-

feira no fim do dia, o conselho de 

administração da petroleira se reuniu 

para analisar um possível 

posicionamento do colegiado frente aos 

ataques continuados do presidente Jair 

Bolsonaro à companhia, como 

antecipou, na própria sexta, no Valor 

PRO, a colunista Maria Cristina 

Fernandes, do Valor. 

 

Uma resposta seria necessária diante da 

virulência de Bolsonaro, que, na quinta, 

instantes antes da divulgação dos 

resultados da Petrobras relativos ao 1º 

trimestre, comparou o lucro da 

companhia a um “estupro”. A Petrobras 

lucrou R$ 44,56 bilhões de janeiro a 

março. No sábado, em Santa Rosa (RS), 

Bolsonaro voltou a criticar a Petrobras 

ao dizer que “ninguém aguenta mais” 

reajustes dos combustíveis. Informado 

de tudo que acontece na companhia, o 

presidente fala para seus apoiadores, 

como que alertando-os para o que está 

por vir, mesmo sabendo das limitações 

para intervir na estatal. 

 

O Valor apurou que na reunião de sexta 

não houve consenso no conselho da 

Petrobras para produzir uma 

declaração. A resposta deve vir, 

portanto, na forma de reajuste do diesel 

pela companhia em percentual que 

cobriria boa parte da defasagem atual. O 

último reajuste de preços de 

combustíveis pela Petrobras ocorreu em 

11 de março, há quase 60 dias. 

Questionada ontem sobre o reajuste, a 

Petrobras não respondeu. 

 

O cenário de mercado do diesel é 

preocupante. No front externo, o preço 

continua em alta como resultado da 

retomada pós-pandemia e dos cortes de 

oferta em função da guerra na Ucrânia. 
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A Rússia responde por cerca de 25% das 

exportações globais de diesel. As últimas 

semanas foram de recordes de aumento 

no preço do diesel nos EUA. As margens 

de refino no diesel são hoje o dobro do 

que na gasolina. O aumento de preço do 

produto no Hemisfério Norte tem efeitos 

para a importação no Brasil. O diesel que 

vai chegar ao país em julho está sendo 

comprado agora. Mas à medida em que 

a Petrobras segura os reajustes inibe a 

importação uma vez que o preço do 

importado chega ao Brasil mais caro do 

que o vendido nas refinarias da estatal. 

 

No mercado doméstico, a demanda por 

diesel segue em alta e há preocupações 

de que o crescimento do consumo, 

puxado pelo agronegócio, leve ao 

desabastecimento no segundo semestre 

em algumas regiões. O governo e a 

Petrobras têm negado que haja risco de 

falta do produto, que move a 

agropecuária e é essencial no transporte 

de cargas. 

 

Em entrevista ao Valor, o ex-diretor da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) 

Décio Oddone também disse não 

acreditar em desabastecimento desde 

que o país acompanhe as “flutuações” 

externas de preços (ver entrevista em ‘A 

política de preços da Petrobras 

não está baseada na vontade de 

uma pessoa’). Na sexta, ao comentar 

os resultados da companhia no primeiro 

trimestre, o diretor-executivo de 

comercialização e logística da Petrobras, 

Cláudio Mastella, descartou o risco de 

desabastecimento no país. Disse que o 

mercado está suprido pelo parque 

nacional de refino e pelas importações. A 

Petrobras monitora os mercados 

internacionais e avalia diariamente os 

preços dos combustíveis, disse Mastella. 

 

A avaliação de fontes próximas da 

Petrobras é que a situação no diesel é 

mais delicada do que o governo e a 

empresa pintam. Há também o 

reconhecimento de que a companhia 

tem visão técnica do assunto e 

sensibilidade social. “O problema no 

diesel é grave”, disse um interlocutor. 

 

Na sexta, o presidente da Petrobras, José 

Mauro Coelho, disse que a estatal é uma 

das empresas que mais recolhem 

tributos e participações governamentais 

para as diferentes esferas de governo, 

com mais de R$ 70 bilhões arrecadados 

entre janeiro e março. Na quinta, a 

empresa havia anunciado a distribuição 

de R$ 48,5 bilhões em dividendos. A 

maior parte da remuneração aos 

acionistas vai para o Estado brasileiro. 

Mas Bolsonaro parece não se importar 

com argumentos técnicos, e segue 

reclamando do lucro e dos reajustes da 

Petrobras, que são, literalmente, 

combustível para a inflação. Coelho 

disse que a empresa não é insensível à 

sociedade, e citou o programa da 

empresa para auxiliar famílias de baixa 

renda a ter acesso ao gás liquefeito de 

petróleo (GLP). (Colaborou Nelson 

Niero, de São Paulo). 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/09/defasagem-fara-
petrobras-reajustar-diesel.ghtml  
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Brasil 

Na contramão da inflação, 
projeções para atividade em 
2022 melhoram 
 
Economistas dizem que dados para fim 
do 1º trimestre e início do 2º estão mais 
fortes 
 
Por Anaïs Fernandes — De São Paulo 
09/05/2022 05h02  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Velecico: fatores como o reajuste do 

mínimo e para servidores, emprego, 

crédito e câmbio têm dado fôlego para a 

economia — Foto: Silvia Costanti/Valor 

 

O humor dos analistas com a economia 

brasileira neste ano tem melhorado, na 

esteira não só de uma “herança 

estatística” acima do projetado de 2021 

para 2022, mas também de dados 

correntes mais fortes para o primeiro e 

também já para o segundo trimestre. A 

avaliação é que a primeira metade do 

ano será positiva, apesar do incômodo 

com a inflação cada vez maior, por causa 

da recuperação do emprego, da 

normalização dos serviços e do fôlego 

extra ao consumo e ao crédito com 

medidas governamentais. Para o 

segundo semestre, porém, quando os 

efeitos da política monetária sobre a 

atividade devem ficar claros, são 

esperados trimestres de queda do PIB. 

Além disso, as estimativas para o 

crescimento de 2023 minguaram ao 

longo do ano. 

 

A mediana das expectativas do boletim 

Focus para o PIB de 2022 saiu de 0,3% 

no início do ano - mas havia projeções de 

recessão - para 0,7%. Instituições 

financeiras têm promovido revisões para 

deixar seus números mais próximas de 

1%, como fizeram o Safra (0,2% para 

0,8%) e o Barclays (0,3% para 1%) na 

semana passada. “O comércio varejista e 

a agropecuária têm contribuído para que 

a atividade econômica no primeiro 

trimestre de 2022 se mostre mais 

positiva do que o antecipado”, diz o 

Safra, ao elevar a estimativa de PIB no 

período de 0,3% para 0,7%. 

 

A normalização ainda em curso dos 

serviços - especialmente aqueles 

prestados às famílias, mas também os 

governamentais - será um “motor 

grande” para o PIB deste ano, sobretudo 

no primeiro trimestre, aponta Wether 

Vervloet, economista da ACE Capital. A 

gestora, que chegou a projetar contração 

de 0,5% para o PIB de 2022 na virada do 

ano, agora prevê avanço de 1,5%, com 

1,1% no primeiro trimestre e 0,6% no 

segundo. “Os dados que foram saindo ao 

longo deste ano também foram fortes.” 

 

O índice de atividade de negócios (PMI) 

do setor de serviços da S&P Global, por 

exemplo, registrou em abril o maior 

crescimento em 15 anos e ajudou a 

impulsionar o índice de produção do 

setor privado (PMI composto) para o 

maior número desde outubro de 2007, 

apesar da desaceleração na indústria, 

que não deve dar contribuição muito 

favorável ao PIB de 2022. 

 

O Itaú elevou, na sexta-feira, sua 

projeção para inflação em 2022 de 7,5% 

para 8,5%, mas manteve o PIB em 1%. 

Segundo a equipe liderada por Mario 
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Mesquita, a alta de commodities, os 

estímulos fiscais e a reabertura da 

economia estão contribuindo 

positivamente, e o primeiro semestre 

deve ser “robusto”. A expectativa é de 1% 

para o PIB do primeiro trimestre e 0,6% 

no segundo, “mas nossos indicadores 

diários ao final do primeiro trimestre 

(com um efeito de carrego estatístico 

relevante para o trimestre seguinte) e 

início do segundo trimestre (dados de 

abril), indicam risco de alta em torno 

dessa projeção”, reconhece o Itaú. 

 

Economistas chamam a atenção 

também para o emprego. “A última 

rodada de dados sobre o mercado de 

trabalho, juntamente com a melhora em 

alguns indicadores de confiança, 

confirma melhor dinamismo do 

consumo/serviços nos próximos meses”, 

escreve Roberto Secemski, economista-

chefe para Brasil do Barclays. 

 

O efeito de medidas já desde a virada do 

ano, como o reajuste de 10,2% no salário 

mínimo e a ampliação do Bolsa 

Família/Auxílio Brasil, pode ter sido 

subestimado a princípio, segundo 

Rodrigo Nishida, economista da LCA 

Consultores. Somam-se a isso políticas 

para este ano - dentro da lógica eleitoral, 

nota ele -, como a liberação do FGTS e a 

antecipação do 13º de aposentados, bem 

como a aparente despoupança das 

famílias. 

 

Igor Velecico, economista-chefe da 

Genoa Capital, acrescenta que os 

aumentos para o funcionalismo estadual 

e a apreciação do câmbio, em relação ao 

início do ano, também têm efeito sobre a 

renda disponível das famílias. E, na sua 

avaliação, o crédito ainda se expande a 

taxas robustas. “Está um pouco mais 

resistente”, afirma. 

 

A Genoa, que também já projetou 

contração de 0,5% para o PIB de 2022, 

espera, agora, alta de 1,5%, e Velecico 

indica que uma faixa até 2% parece 

adequada. Fernando Honorato, 

economista-chefe do Bradesco, projeta 

1% para o PIB em 2022, mas disse 

recentemente que não descarta uma alta 

de 2%. 

 

Mais cautelosa, Silvia Matos, 

coordenadora do Boletim Macro do 

Instituto Brasileiro de Economia (FGV 

Ibre), mantém a projeção de PIB para 

2022 em 0,6% e diz que ficará surpresa 

com um avanço muito perto de 1% no 

primeiro trimestre - o FGV Ibre espera 

0,4%. “Houve certo mau humor, eu 

nunca tive recessão [para 2022]. Mas os 

‘drivers’ de manutenção do crescimento 

para o ano são fracos, os serviços devem 

perder fôlego, tem uma inflação muito 

elevada corroendo poder de compra”, 

afirma. 

 

Nishida, que, por ora, projeta 0,7% para 

o PIB em 2022, diz partilhar da sensação 

de que a atividade está mais forte, ao 

menos no curto prazo. “Mas ficamos um 

pouco receosos de revisar muito para 

cima. Ainda é um cenário complicado, 

com vários choques. 

Internacionalmente, tem a guerra e, 

recentemente, as restrições de 

mobilidade na China, que ameaçam 

piorar de novo as cadeias de 

suprimentos.” 

 

O efeito do forte ciclo de alta de juros em 

curso desde março de 2021 também 

deverá afetar o crescimento de 2023. As 

projeções de expansão do PIB do ano 

que vem caíram de 1,8% no fim de 

dezembro de 2022 para o atual 1%. 
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https://valor.globo.com/brasil/noticia/

2022/05/09/na-contramao-da-

inflacao-projecoes-para-atividade-em-

2022-melhoram.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/09/na-contramao-da-inflacao-projecoes-para-atividade-em-2022-melhoram.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/09/na-contramao-da-inflacao-projecoes-para-atividade-em-2022-melhoram.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/09/na-contramao-da-inflacao-projecoes-para-atividade-em-2022-melhoram.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/09/na-contramao-da-inflacao-projecoes-para-atividade-em-2022-melhoram.ghtml
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Finanças 

Dólar sobe e chega a R$ 5,15 
com aversão a risco; juros 
avançam 
 
As perspectivas de uma política 
monetária mais restritiva nos EUA têm 
contribuído para uma forte correção 
nos mercados globais nas últimas 
semanas 
 
Por Felipe Saturnino, Valor — São 
Paulo 
09/05/2022 09h57  Atualizado há 49 
minutos 

 
O dólar abriu a segunda-feira em forte 

alta e chegou a operar acima do 

patamar de R$ 5,15 nos primeiros 

negócios, refletindo a aversão a risco nos 

mercados internacionais. Já os juros 

futuros avançavam na abertura do 

pregão, acompanhando a moeda 

americana. 

 

Por volta de 10h10, o dólar comercial era 

negociado a R$ 5,1206 no mercado de 

câmbio à vista, em alta de 0,89%, após 

ter batido R$ 5,1571 na máxima do 

dia. No mercado de juros futuros, a taxa 

do contrato de Depósito Interfinanceiro 

(DI) para janeiro de 2023 subia de 

13,34% no ajuste anterior para 13,37%; a 

do DI para janeiro de 2024 avançava de 

13,06% para 13,155%; a do DI para 

janeiro de 2025 aumentava de 12,56% 

para 12,63%; e a do DI para janeiro de 

2027 tinha alta de 12,39% para 12,465%. 

 

“Com perdas, neste primeiro dia da 

semana, mercados reagem a temores de 

desaceleração econômica e aperto 

monetário”, nota o Departamento de 

Pesquisas e Estudos Econômicos do 

Bradesco, em boletim diário. 

 

Nos Estados Unidos, os índices futuros 

das bolsas de Nova York operam em 

queda de ao menos 1,35%, diante das 

expectativas de uma alta de juros mais 

agressiva pelo Federal Reserve (Fed, o 

banco central americano) após os sinais 

de resiliência do mercado de trabalho. 

Na mesma direção, as bolsas europeias 

recuam, com perdas no setor minerador 

em meio aos temores de desaceleração 

econômica global. “Isso se deve ao ciclo 

de aperto monetário das principais 

economias, bem como às políticas de 

combate à covid impostas pela China”, 

dizem os profissionais do banco. 

 

No mercado de títulos soberanos, os 

rendimentos dos papéis do Tesouro 

americano (Treasuries) com vencimento 

em dez anos acima se consolidam acima 

de 3%, diante da elevação de juros do 

Fed e da maior inflação em 40 anos nos 

Estados Unidos, o que segue 

contribuindo para uma significativa 

reprecificação dos mercados e serve de 

vetor de alta para a moeda americana 

contra o real e outras divisas 

emergentes. 

 

 

As perspectivas de uma política 

monetária mais restritiva nos EUA têm 

contribuído para uma forte correção nos 

mercados globais nas últimas 

semanas. Hoje, o mau humor dos ativos 

de risco é reforçado pelos sinais de 

desaceleração da atividade econômica 

vindos da China. As exportações do país 

aumentaram 3,9% na comparação anual 

em abril, em linha com o esperado, mas 

se consolidando como um recuo 

acentuado em relação à expansão de 

14,7% em março, informou o Instituto 

Nacional de Estatísticas (NBS). 

 

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss6qKtS4Idfb6RawK6p4DD9W-yJfQZ-XNJxXOL0JuF5whS52Zin247eANdte-m9SK1DZREOhXabvOX8wFp_Zm8RVapYq2ZE6KDtAuze8jupAq4q3t2D1rh94EPywldnwYlomQQvydnKw_x7sN02sS2EA3b9DN9N3iIXlpg8wwIjeZU4W1zadWgoXe55WC_03lmOXrqFVBrQbod7k-wqI-3JTnLFBMwnuvE5RTBCLgfGEVxbWHbSsb1eathgtSwzy5BvIM9TDSHKvULThdaJhWmr0VWGe9CijRvw803VzJvqRu9rF81QN5vYJs0rqsKYBZFvQz0&sig=Cg0ArKJSzMhE16WogZbVEAE&fbs_aeid=%5bgw_fbsaeid%5d&urlfix=1&adurl=https://open.spotify.com/show/0fosq87J7e5Y9HVTrj02rA%3Fsi%3D8174bf57b92e4424
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss6qKtS4Idfb6RawK6p4DD9W-yJfQZ-XNJxXOL0JuF5whS52Zin247eANdte-m9SK1DZREOhXabvOX8wFp_Zm8RVapYq2ZE6KDtAuze8jupAq4q3t2D1rh94EPywldnwYlomQQvydnKw_x7sN02sS2EA3b9DN9N3iIXlpg8wwIjeZU4W1zadWgoXe55WC_03lmOXrqFVBrQbod7k-wqI-3JTnLFBMwnuvE5RTBCLgfGEVxbWHbSsb1eathgtSwzy5BvIM9TDSHKvULThdaJhWmr0VWGe9CijRvw803VzJvqRu9rF81QN5vYJs0rqsKYBZFvQz0&sig=Cg0ArKJSzMhE16WogZbVEAE&fbs_aeid=%5bgw_fbsaeid%5d&urlfix=1&adurl=https://open.spotify.com/show/0fosq87J7e5Y9HVTrj02rA%3Fsi%3D8174bf57b92e4424
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Os receios sobre a segunda maior 

economia do mundo ainda são 

reforçados pela intensificação das 

medidas restritivas contra a covid-19 em 

Xangai, cidade mais populosa do país 

com 25 milhões de habitantes, com 

potencial de agravar a perda de vigor da 

atividade global em um contexto de alta 

da inflação e juros maiores. 

 

 
— Foto: Pixabay 

 
https://valor.globo.com/financas/noti
cia/2022/05/09/dolar-sobe-e-chega-
a-r-515-com-aversao-a-risco-juros-
avancam.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/09/dolar-sobe-e-chega-a-r-515-com-aversao-a-risco-juros-avancam.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/09/dolar-sobe-e-chega-a-r-515-com-aversao-a-risco-juros-avancam.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/09/dolar-sobe-e-chega-a-r-515-com-aversao-a-risco-juros-avancam.ghtml


8 

 

 
 

Empresas 

Petrobras aumenta em 8,87% 
o preço do diesel nas 
refinarias 
 
Reajuste passa a valer a partir de 
amanhã 
 
Por Valor — São Paulo 
09/05/2022 10h23  Atualizado há 16 
minutos 

 
A Petrobras anunciou, nesta segunda-

feira, um reajuste de 8,87% no preço do 

diesel. Com isso, o preço médio do 

combustível passa de R$ 4,51 para R$ 

4,91. O novo preço passa a valer a partir 

de amanhã. Já os preços da gasolina e do 

GLP estão mantidos 

 

Segundo a companhia, a parcela 

da Petrobras no preço ao consumidor 

será em média de R$ 0,36 por litro, ou 

seja, vai passar de R$ 4,06 para R$ 4,42. 

Isso considerando a mistura obrigatória 

de 90% de diesel A e 10% de biodiesel 

para a composição do diesel 

comercializado nos postos. 

 

A empresa justifica que com o reajuste 

“segue outros fornecedores de 

combustíveis no Brasil que já 

promoveram ajustes nos seus preços de 

venda acompanhando os preços de 

mercado”. Lembra ainda que o último 

ajuste de preços aplicado 

pela Petrobras aconteceu em 11 de 

março. 

 

Segundo a Petrobras, o balanço global 

de diesel está impactado por uma 

redução da oferta frente à demanda, o 

que reduziu os estoques globais para 

patamar abaixo das mínimas sazonais 

dos últimos cinco anos nas principais 

regiões supridoras. Desta maneira, 

resultou na elevação dos preços de diesel 

no mundo inteiro, com a valorização 

deste combustível muito acima da 

valorização do petróleo. "A diferença 

entre o preço do diesel e o preço do 

petróleo nunca esteve tão alta", afirmou 

a companhia. 

 

 
Petrobras vem com resultados fortes, 

estimam bancos — Foto: Imagem Valor 

Econômico 

  

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

cia/2022/05/09/petrobras-aumenta-

em-887percent-o-preco-do-diesel-nas-

refinarias.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/09/petrobras-aumenta-em-887percent-o-preco-do-diesel-nas-refinarias.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/09/petrobras-aumenta-em-887percent-o-preco-do-diesel-nas-refinarias.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/09/petrobras-aumenta-em-887percent-o-preco-do-diesel-nas-refinarias.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/09/petrobras-aumenta-em-887percent-o-preco-do-diesel-nas-refinarias.ghtml
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Legislação 

Carf define prazo para Receita 
analisar uso de prejuízo fiscal 
 
Para conselheiros, marco inicial da 
contagem não é a data da compensação 
para reduzir o Imposto de Renda a 
pagar sobre lucro 
 
Por Beatriz Olivon — De Brasília 
09/05/2022 05h00  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Leandro Cabral: “Não é planejamento ou 

engenharia compensar prejuízo, é do 

jogo” — Foto: Denio Simoes/Valor 

 

Uma decisão recente da 3ª Turma 

da Câmara Superior do Conselho 

Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) reduziu o tempo para 

a Receita Federal questionar o uso 

de prejuízo fiscal pelo contribuinte. 

No desempate, os conselheiros 

decidiram que o prazo de cinco 

anos começa a ser contado a partir da 

apuração do prejuízo fiscal, e não na 

data da compensação para reduzir 

o Imposto de Renda (IRPJ) a pagar 

sobre lucro. 

 

Para os conselheiros, a Receita Federal 

deve observar o prazo decadencial do 

Código Tributário Nacional (CTN) para 

exigir do contribuinte a comprovação de 

prejuízos fiscais acumulados disponíveis 

para compensação - critérios utilizados 

na apuração e quantificação dos valores. 

 

O prejuízo fiscal é gerado quando há 

valor de despesas dedutíveis superior à 

receita tributável. A empresa pode 

“estocar” o prejuízo até voltar a ter 

resultado positivo. É possível então 

abater, anualmente, até 30% do lucro 

obtido. 

 

No julgamento da 3ª Turma da Câmara 

Superior, a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) defendeu a 

contagem do prazo decadencial a partir 

da data de uso do prejuízo fiscal - da 

compensação. Já a empresa, a 

Votorantim Metais Zinco (hoje Nexa 

Recursos Minerais), alegou que, 

apurado o prejuízo, a Receita Federal 

teria cinco anos para verificar a sua 

validade. Depois desse prazo, 

acrescentou o contribuinte, haveria 

direito à manutenção do valor, ainda que 

tenha sido apurado de forma irregular. 

 

Ao analisar o caso, a relatora, 

conselheira Vanessa Marini Cecconello, 

concordou com a tese do contribuinte. 

Para ela, o período atingido pela 

decadência torna imutáveis os 

lançamentos feitos nos livros fiscais, não 

podendo ser mais alterados, pelo Fisco 

ou pelo contribuinte. 

 

“A decadência é algo que atinge todo o 

conjunto de informações que 

compuseram a atividade do lançamento 

efetuado em determinado período e que 

consta nos livros e documentos que 

integram a escrituração fiscal da 

empresa”, afirma em seu voto (processo 

nº 13609.721302/2011-89). 
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Ainda segundo a relatora, se o 

contribuinte der a publicidade 

necessária para o valor apurado, 

conforme exigência legal, não há que se 

falar que apenas com o aproveitamento 

do prejuízo fiscal ou base negativa seria 

dado o acesso ao Fisco, contando-se daí 

o prazo decadencial para a revisão de sua 

formação. 

 

Para o advogado Caio Cesar Nader 

Quintella, que já foi vice-presidente da 

1ª Seção do Carf, a decisão acompanha o 

entendimento que o colegiado já havia 

manifestado sobre o tema - agora 

julgado em processo oriundo da 3ª 

Seção. “Isso desmistifica a especulação 

de que a modificação de competência 

entre turmas da Câmara Superior iria 

prejudicar os contribuintes”, afirma ele, 

em referência a temas que passaram a 

ser julgados em outra Seção no conselho. 

“O tema costuma ter debates que 

dependem do caso concreto.” 

 

De acordo com Leandro Cabral, sócio do 

escritório Velloza Advogados, a 

compensação de prejuízo fiscal é 

importante porque reduz o valor do 

Imposto de Renda a recolher. A partir do 

momento que a empresa apura o valor, 

pode compensar no ano seguinte. “Não é 

planejamento ou engenharia compensar 

prejuízo, é do jogo”, diz. 

 

A decisão é relevante, segundo o 

advogado, porque uma empresa pode 

passar dez anos apurando prejuízo e 

compensar dez anos depois. “Não é 

possível que nesse momento [da 

compensação] o Fisco diga que o 

contribuinte cometeu um erro lá atrás. 

Por isso, pede para contar o prazo a 

partir da compensação e o contribuinte 

a partir da apuração de prejuízo”, afirma 

ele, acrescentando que o precedente é 

válido quando há erro na apuração do 

prejuízo - diferente se a Receita 

discordar da compensação. 

 

Por meio de nota, a PGFN diz que é 

prematuro afirmar que o precedente da 

3ª Turma da Câmara Superior configura 

ou representa a consolidação da 

jurisprudência da 3ª Seção do Carf. E 

acrescenta que é matéria controversa 

também no âmbito da 1ª Seção. Por isso, 

considera que não é possível afirmar que 

a jurisprudência administrativa está 

pacificada quanto a esse tema. 

 

A Nexa esclarece, também por meio de 

nota, que a decisão é um importante 

marco à pacificação da relação entre 

contribuinte e Fisco porque limita a 

revisão de fatos muito antigos, o que 

permite uma maior segurança jurídica. 

 

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

cia/2022/05/09/carf-define-prazo-

para-receita-analisar-uso-de-prejuizo-

fiscal.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Diesel sobe 8,87% a partir de 
amanhã, primeiro reajuste do 
novo presidente da Petrobras 
 
Combustível acumula alta de 47% desde 
janeiro. Mesmo com o novo aumento, 
preço seguirá defasado, segundo 
Abicom. Gasolina e gás de botijão não 
sobem 
 
Bruno Rosa 
09/05/2022 - 10:21 / Atualizado em 
09/05/2022 - 11:15 
 

Preço de gasolina e gás de botijão não 

muda Foto: Brenno Carvalho / Agência 

O Globo 

 

RIO - A partir de amanhã, o preço médio 

de venda de diesel da Petrobras terá 

reajuste de 8,87% para as distribuidoras, 

informou a empresa na manhã desta 

segunda-feira. Esse é o terceiro aumento 

do ano e o primeiro do atual presidente 

da estatal, José Mauro Ferreira Coelho, 

que tomou posse em 14 de abril. Os 

preço da gasolina e do gás de botijão não 

terão alteração. 

 

O litro do diesel passará de R$ 4,51 para 

R$ 4,91. Com isso, o combustível 

acumula alta no preço de 47% desde 

janeiro. O último aumento foi no dia 11 

de março, quando o litro do combustível 

passou de R$ 3,61 para R$ 4,51. 

 

“Com esse movimento, a Petrobras 

segue outros fornecedores de 

combustíveis no Brasil que já 

promoveram ajustes nos seus preços de 

venda acompanhando os preços de 

mercado”, disse a estatal em nota. 

 

Segundo a companhia, o aumento 

anunciado na manhã desta segunda-

feira  “observou tanto o desalinhamento 

nos preços quanto a elevada volatilidade 

no mercado”. 

 

“Nesse momento, no entanto, o balanço 

global de diesel está impactado por uma 

redução da oferta frente à demanda. Os 

estoques globais estão reduzidos e 

abaixo das mínimas sazonais dos 

últimos cinco anos nas principais 

regiões supridoras”, disse a estatal. 

 

A Petrobras diz que esse desequilíbrio 

resultou na elevação dos preços de diesel 

no mundo inteiro, com a valorização do 

combustível muito acima da valorização 

do petróleo. A diferença entre o preço do 

diesel e o preço do petróleo nunca esteve 

tão alta. 

 

De acordo com a Abicom, a associação 

dos importadores, a defasagem do diesel 

hoje está em R$ 0,94, ou 17% em relação 

ao preço internacional. Ou seja, mesmo 

com a alta anunciada hoje, o diesel vai 

cotinuar a ser vendido com defasagem. 

Em 27 de abril, a defasagem de preços 

chegou a 27% 

 

A Petrobras lembrou ainda que o refino 

nacional não tem capacidade para 

atender toda a demanda do país, 

aumentando as preocupações de um 

possível desabastecimento. Dessa 

forma, cerca de 30% do consumo 

brasileiro de diesel são atendidos por 

outros refinadores, disse a empresa. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/petrobras-jose-mauro-ferreira-coelho-eleito-novo-presidente-da-estatal-saiba-quem-o-escolhido-25465430
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/petrobras-jose-mauro-ferreira-coelho-eleito-novo-presidente-da-estatal-saiba-quem-o-escolhido-25465430
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Nas bombas, o consumidor vem 

encontrando o litro do diesel cada vez 

mais caro. Neste ano, o preço médio já 

subiu quase 24% no Brasil, segundo o 

último levantamento de preços da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

 

Na semana passada, o diesel subiu pela 

terceira semana seguida nos postos, 

passando de R$ 6,61 por litro para R$ 

6,63, mantendo mais uma vez o preço 

em patamar recorde. 

 

Segundo a pesquisa da ANP, o preço 

máximo encontro do diesel nas bombas 

chega a R$ 8,387 na Bahia. 

 

Para especialistas, o patamar se deve ao 

fato de a refinaria de Mataripe, que 

pertence ao fundo árabe Mubadala, 

repassar os reajustes dos preços 

internacionais aos derivados quase que 

de forma instantânea. 

 

A refinaria, chamada até então de 

Landulpho Alves (Rlam), pertencia à 

Petrobras e a venda foi finalizada no fim 

do ano passado. 

 

Evolução dos preços do diesel 
 
Considera o preço na refinaria nas datas 

em que entrarem em vigor (por litro) 

 

Data vigência – preço refinaria 

 

 29/12/2020 -  R$ 2,02 

 27/01/2021 -  R$ 2,12 

 09/02/2021 -  R$ 2,24 

 19/02/2021 -  R$ 2,58 

 02/03/2021 -  R$ 2,71 

 09/03/2021 -  R$ 2,86 

 25/03/2021 -  R$ 2,75 

 10/04/2021 -  R$ 2,66 

 16/04/2021 -  R$ 2,76 

 01/05/2021 - R$ 2,71 

 06/07/2021 - R$ 2,81 

 29/09/2021 - R$ 3,06 

 26/10/2021 - R$ 3,34- 

 12/01/2022 - R$ 3,61 

 11/03/2022 - R$ 4,51 

 10/05/2022 - R$ 4,92 

 
https://oglobo.globo.com/economia/di
esel-sobe-887-partir-de-amanha-
primeiro-reajuste-do-novo-presidente-
da-petrobras-25504270  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/diesel-sobe-887-partir-de-amanha-primeiro-reajuste-do-novo-presidente-da-petrobras-25504270
https://oglobo.globo.com/economia/diesel-sobe-887-partir-de-amanha-primeiro-reajuste-do-novo-presidente-da-petrobras-25504270
https://oglobo.globo.com/economia/diesel-sobe-887-partir-de-amanha-primeiro-reajuste-do-novo-presidente-da-petrobras-25504270
https://oglobo.globo.com/economia/diesel-sobe-887-partir-de-amanha-primeiro-reajuste-do-novo-presidente-da-petrobras-25504270
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Economia 

Guedes justifica falta de 
aumento do salário mínimo 
no governo Bolsonaro por 
Covid e Ucrânia 
 
O GLOBO mostrou nessa segunda-feira 
que Bolsonaro será o único presidente 
com queda real de poder de compra do 
mínimo 
 
Fernanda Trisotto 
09/05/2022 - 11:06 
 

O ministro da Economia, Paulo Guedes 

Foto: Edu Andrade / Ascom/ME 

 

BRASÍLIA – O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, afirmou que a falta de 

aumento do salário mínimo é um reflexo 

dos efeitos de duas “guerras” que 

atingiram o Brasil: a crise sanitária da 

Covid-19 e os efeitos do conflito entre 

Rússia e Ucrânia. 

 

Para ele, o país está recuperando 

lentamente a capacidade de 

investimento, porque enquanto deixava 

para trás os efeitos negativos da 

pandemia, foi atingido pela guerra que 

aumento preços de comida e energia em 

todo mundo. A falta de aumento real do 

salário entra na cota de sacrifício para 

essa recuperação. 

 

— A verdade é que essa geração pagou 

pela guerra. Nós fizemos sacrifício e 

ficamos sem aumento de salário, 

tivemos uma recuperação econômica 

forte. Não houve aumento de salário 

real, porque durante uma guerra normal 

que haja perdas importantes — afirmou 

durante lançamento da plataforma de 

investimentos do governo. 

 

Ele acrescentou: 

 

—  Nós estamos lutando para preservar 

pelo menos um salário mínimo, para 

preservar os empregos, para preservar a 

capacidade de investimento do país 

 

Como o GLOBO mostrou nesta segunda-

feira, Jair Bolsonaro será o primeiro 

presidente desde o Plano Real a 

terminar mandato com o salário mínimo 

valendo menos do que quando assumiu. 

Cálculos da consultoria Tullett Prebon 

Brasil apontam que a perda do poder de 

compra ao fim do governo será de 1,7%, 

já descontada a inflação. 

 

As declarações de Guedes foram feitas 

durante o lançamento do Monitor de 

Investimentos, plataforma que mapeia 

os investimentos contratados e 

projetados por setor, considerando 

recursos do próprio governo e também 

da iniciativa privada. Estão mapeados 

investimentos de R$ 860 bilhões para os 

próximos dez anos. 
 

https://oglobo.globo.com/economia/gu
edes-justifica-falta-de-aumento-do-
salario-minimo-no-governo-bolsonaro-
por-covid-ucrania-25504308  
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Economia 

Inflação trava planos das 
empresas 
 
Com IPCA acima da casa dos 10% ao 
ano, companhias não conseguem prever 
custos, paralisam investimentos e 
precisam reajustar preços com maior 
frequência 

 
Renée Pereira e Cleide Silva, O Estado 
de S.Paulo 
09 de maio de 2022 | 05h00 

 
A escalada da inflação no País, 

com índices acima de dois 

dígitos (no acumulado em 12 meses) 

desde setembro do ano passado, tem 

dificultado bastante o planejamento das 

empresas até mesmo no curto prazo. 

Sem previsão de quanto vai custar a 

matéria-prima ou o frete no mês 

seguinte, muitas delas estão tendo de 

engavetar investimentos importantes 

para a melhoria do processo produtivo, 

mudar modelos de vendas e reajustar os 

preços mais vezes durante o ano, para 

não comprometer as margens 

financeiras.  

 

Algumas, no entanto, têm feito várias 

manobras para retardar cada vez mais o 

repasse de preços e não perder vendas. 

O fato é que a inflação alta provoca um 

ciclo vicioso difícil para uma retomada 

consistente da economia. 

 

Os preços altos comprometem a renda 

da população. Consequentemente, o 

consumo cai e as vendas das empresas 

diminuem. Com faturamento menor, as 

companhias não têm opção a não ser 

deixar de investir e reduzir mão de obra, 

o que eleva o desemprego. 

“Tem sido complicado acertar as 

previsões”, afirma o copresidente da 

indústria de papel cartão Papirus, 

Amando Varella. O executivo conta 

que, por causa dessa dificuldade, a 

empresa tem feito mais reajustes de 

preços aos clientes se comparado aos 

anos anteriores, quando essa mudança 

ocorria a cada 12 meses. 

 

Em 2021, a companhia realizou três 

reajustes. Neste ano, uma nova revisão 

já foi informada aos clientes e deve ser 

implementada em junho. 

 

Varella, copresidente da Papirus: 

incerteza de preços é pior cenário Foto: 

João Zacarias 

 

A Finder, fabricante de relés – 

componente eletrônico usado, por 

exemplo, em equipamentos de energia, 

tornos, fresas, alarmes e automação 

predial –, também foi obrigada a rever 

seus preços antes da data prevista.  

 

Normalmente, a Finder altera sua tabela 

uma vez, sempre no fim do ano. Mas, 

agora, terá de mudar a estratégia. A 

partir de junho, a companhia vai aplicar 

reajustes de até 10%, de acordo com a 

linha de produtos. Alguns componentes, 

porém, não terão aumento. 

 

O diretor comercial da empresa, Juarez 

Guerra, afirma que acompanha 

diariamente os custos da empresa e 

busca mecanismos para manter um 

ponto de equilíbrio nas contas. “Tenho 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-acima-10-por-cento-segundo-ano-seguido,70004058227
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-acima-10-por-cento-segundo-ano-seguido,70004058227
https://tudo-sobre.estadao.com.br/emprego-e-desemprego-trabalho
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de ficar com um olho no peixe e outro no 

gato”, brinca ele. 

 

A variação cambial também foi um 

fator que impactou as margens da 

empresa, com fábrica localizada em São 

Caetano do Sul, no ABC paulista. A 

empresa recebe da matriz italiana a 

maior parte dos componentes para a 

produção, diz Guerra. “Ainda bem que 

agora a questão cambial está 

melhorando.”  

 

Empresas tentam segurar repasse 
de custos para não perder vendas 
 
Na Fluid Feeder, fabricante de 

sistemas para tratamento de água e 

efluentes de São Paulo, a inflação 

alta vai atrasar o plano de investimento 

em novos produtos, na melhora do 

processo produtivo e em mais 

equipamentos 

 

O orçamento para o aporte deste ano foi 

feito em 2021 com base na projeção de 

inflação na época, na casa de 5% – bem 

diferente do índice atual. Em abril, o 

IPCA-15 chegou a 12,03% no acumulado 

de 12 meses, a maior taxa nesse 

comparativo desde novembro de 2003, 

quando foi de 12,69%.  

 

“Todas as matérias-primas subiram 

muito nos últimos meses, como aços 

carbono e inox, latão e cobre, o que 

impactou nos nossos custos”, 

diz Francisco Carlos Oliver, diretor 

comercial da Fluid Feeder. “Com a 

redução de margens e resultados 

financeiros abaixo do esperado, vimos 

que o investimento que gostaríamos de 

fazer vai ter de esperar.” 

 

Outro reflexo do aumento da inflação 

está no planejamento de entrega dos 

produtos. Com a alta do preço do frete, 

algumas empresas têm optado por não 

arcar com esse custo, já que o preço 

combinado na compra pode não ser o 

mesmo na data da entrega. 

 

O copresidente da Papirus, Amando 

Varella, afirma que antes adotava a 

modalidade CIF, em que a 

responsabilidade do frete fica com o 

fornecedor. Mas, com as constantes 

altas, tem escolhido o FOB, em que essa 

responsabilidade é do cliente. “Hoje não 

temos condições de manter e bancar 

esse aumento.” 

 

Mas, segundo ele, essa mudança tem um 

lado negativo, que é a perda de controle 

do fluxo da fábrica. Na modalidade FOB, 

o cliente busca a mercadoria quando 

quiser. “Isso eleva a insegurança na 

retirada do produto e pode travar o fluxo 

da fábrica. A logística interna é 

prejudicada.”  

 

Segundo Varella, o cenário de incerteza 

de preços é um dos piores para o dia a 

dia das empresas. Quase todos os itens 

da produção subiram. Além da celulose 

e do frete, os reagentes químicos 

importados estão sob pressão por causa 

de problemas no abastecimento, a 

energia elétrica disparou e a mão de obra 

também subiu. “Nossa matriz de custos 

está pressionada e isso gera aumento de 

preços.” 

 

Na BottomUp Telemetry, indústria 

eletrônica de sistemas de IoT de Recife 

(PE), contratos para a compra de itens 

para telemetria, rastreamento e sensores 

são fechados com dois anos de 

antecedência. Alterar os preços agora é 

difícil. Os clientes são integradores que 

prestam serviços para o setor público. 

 

Frederico Braga, sócio da empresa, 

diz que, por enquanto, a empresa opera 

com equilíbrio financeiro, mas se 

prepara para uma eventual negociação 

com o sindicato dos trabalhadores, que 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/cambio
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novo-surto-covid-china-lockdown-xangai-cadeia-global,70004055475
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estão numa “situação crítica” porque os 

salários reajustados no início do ano 

estão perdendo rapidamente o poder de 

compra. 

 

“Vamos ter de conversar e encontrar um 

caminho, pois, como não consigo 

repassar os preços, vai ser complicado 

aumentar salários.” A empresa tem 

grande parte de sua matéria-prima 

importada e, apesar da melhora cambial, 

ainda sofre com o que Braga chama de 

“inflação da pandemia”, que resultou em 

preços de chips quatro vezes maiores do 

que em 2020, e os de logística até oito 

vezes superiores. 

 

Mesma situação vive a indústria de 

calçados infantis e infantojuvenis Kidy. 

Apesar da alta no preço da matéria-

prima, a empresa ainda não repassou o 

custo. “O mercado está sensível a 

alterações de preços. Montamos uma 

estratégia ousada de segurar os preços 

para ganhar mais mercado”, diz Sérgio 

Gracia, sócio da empresa. 

 

Segundo ele, a preocupação com a alta 

dos preços é provocar a queda do poder 

de compra dos consumidores e isso 

repercutir no recuo das vendas. “Que 

sejamos os últimos a aumentar os 

preços.”  

 

No setor imobiliário, alta da 
matéria-prima pressiona 
construtoras 
 
A indústria da construção também tem 

sofrido com a alta da inflação. O sócio 

da Next Realty, Felipe Antunes, 

afirma que o Índice Nacional de Custo 

da Construção (INCC) estava em 11,47% 

até março, mas o preço do aço, por 

exemplo, já havia subido mais de 20%. 

Segundo ele, a situação cria um dilema 

para as empresas. Se não repassar os 

custos, compromete a margem da 

companhia. E, se repassar, não consegue 

vender o imóvel. Com preços maiores, os 

consumidores acabam indo para o 

aluguel em vez de comprar. 

 

Antunes afirma que, para tentar 

contornar o aumento de preço da 

matéria-prima, tem tentado antecipar a 

compra de materiais. “Adquirimos os 

produtos, estocamos na obra mesmo ou 

alugamos uma área com essa finalidade. 

Mas tem de ter planejamento financeiro 

para fazer os desembolsos.” Outra 

medida é agilizar o processo para não ter 

atrasos na obra e elevar ainda mais o 

custo.  

 

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

ias/geral,inflacao-impacto-empresas-

repasse-precos,70004061053  
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Recuo de commodities deve 
frear PIB em 2023 
 
Ao contrário do que se vê neste ano, 
cotações devem cair; efeito já faz 
economistas reduzirem projeções de 
crescimento 

 
Daniela Amorim e Vinicius Neder, O 
Estado de S.Paulo 
09 de maio de 2022 | 05h00 

 
RIO - O choque de alta nas cotações 

de commodities nos últimos meses, 

com a guerra na 

Ucrânia encontrando um cenário já 

pressionado por efeitos prolongados 

da crise causada pela covid-19, deve 

servir de impulso para o crescimento 

econômico do Brasil neste ano, por 

causa das exportações e seus efeitos 

financeiros, mas o vento poderá mudar 

em 2023, primeiro ano do próximo 

governo. Diversos economistas 

consideram em seus cenários de médio 

prazo uma perda de fôlego no próximo 

ano. 

 

O “Commodity Markets Outlook”, 

relatório divulgado pelo Banco 

Mundial, projeta alívios nas cotações 

das matérias-primas, em 2023 e 2024, 

embora destaque que o choque de alta de 

preços causado pela guerra na Ucrânia é 

o maior desde as duas crises 

do petróleo nos anos 1970. Nas 

projeções do Banco Mundial, as 

“commodities energéticas” deverão 

experimentar uma queda média de 

cotações de 12,4% em 2023 e de 11,9% 

em 2024. Já as “commodities não 

energéticas” deverão ter um recuo 

médio de preços de 8,8% no próximo 

ano e de 3,2% em 2024. 

 

Na mesma linha, relatório 

do Bradesco divulgado na semana 

passada desenha um quadro de preços 

de commodities pressionados no curto 

prazo, mas com um alívio esperado no 

médio prazo. Nas contas dos 

economistas Thiago Angelis e Myriã 

Bast, que assinam o relatório, os preços 

globais das matérias-primas medidos 

pelo índice CRB estão em média 35% 

acima dos valores indicados pelos 

fundamentos da economia global, como 

oferta e demanda. 

 

Recentes revisões de cenário citaram a 

moderação nas cotações de 

commodities a partir de 2023. No mês 

passado, o Itaú revisou a projeção de 

crescimento econômico no Brasil em 

2022 para 1,0%, ante a ligeira alta de 

0,2% estimada anteriormente, mas 

baixou a estimativa de 2023 para apenas 

0,2%, ante 0,5% anteriormente, 

“considerando os juros mais elevados e a 

expectativa de alguma queda de preços 

de commodities”. 

 

A MB Associados fez movimento 

semelhante. Elevou a projeção de 

crescimento econômico deste ano de 

zero para 0,5%, mas cortou a estimativa 

de 2023 para também 0,5%, ante o 1,2% 

projetado anteriormente. A perda de 

força esperada nas cotações de 

commodities é um dos elementos que 

levou o economista-chefe da MB 

Associados, Sergio Vale, a reduzir a 

projeção para o próximo ano. 

 

“Tem dois elementos centrais, um 

doméstico e um externo, para justificar 

esse crescimento fraco no ano que vem, 

abaixo de 1%. O externo é um 

crescimento mais fraco, uma economia 

americana talvez em recessão. Isso por si 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/commodities
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus-impacto-economico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-mundial
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-mundial
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bradesco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/itau-banco
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só já jogaria preço de ‘commodity’ mais 

para baixo, especialmente petróleo e 

commodities metálicas”, afirmou Vale. 

“Aqui dentro, a gente tem um cenário de 

juros”, acresceu o economista, ao citar o 

segundo elemento central. 

 

Mais otimista, o mais recente boletim de 

projeções macroeconômicas 

do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), 

divulgado no fim de março, estima 

crescimento econômico de 1,1% em 

2022, seguido de um avanço de 1,7% em 

2023. O cenário considera a 

normalização dos preços de 

commodities após a resolução do 

conflito na Ucrânia, a manutenção da 

sustentabilidade da dívida pública 

nacional e a melhora da pandemia de 

covid-19, explicou Francisco Luna, 

diretor adjunto de Estudos e Políticas 

Macroeconômicas do Ipea. 

 

“O cenário de 2022, de curto prazo, 

considera que a guerra da Ucrânia tenha 

efeito (de alta) sobre preços de 

commodities. Em 2023, a gente 

considera como cenário de referência 

que a guerra vá acabar e vá voltar à 

normalidade. Nossa projeção considera 

commodities com preços normais”, 

explicou Luna. 

 

Com guerra na Ucrânia, preço de 

commodities, como o petróleo, subiu 

neste anoFoto: Sérgio Castro/Estadão 

Para o diretor do Ipea, o arrefecimento 

esperado nos preços das 

commodities deixa de alavancar 

segmentos produtores e exportadores, 

mas, por outro lado, permitiria que a 

inflação convirja para a meta perseguida 

pelo Banco Central (BC) em 2023, 

abrindo espaço, assim, para reduções na 

taxa básica de juros. O Ipea espera que 

a Selic permaneça em 12,75% até o fim 

de 2022, e, a partir de 2023, seja 

reduzida até fechar o ano em torno de 

9%. 

 

Seguindo esse raciocínio, Bráulio 

Borges, economista sênior da LCA 

Consultores e pesquisador associado 

do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio 

Vargas (Ibre/FGV), vê um saldo 

positivo, no médio prazo, com uma 

mudança no cenário para as cotações de 

commodities. No curto prazo, a correção 

para baixo nas cotações é desfavorável 

para a atividade econômica, mas, 

depois, pode favorecer o crescimento se 

vier acompanhada de alívio na política 

monetária. 

 

“Quando consideramos que a reversão 

(na alta das cotações de matérias-

primas) alivia a política monetária aqui 

dentro, olhando num horizonte mais 

distante, se a política monetária não for 

tão apertada ou começar a ser aliviada, 

isso tende a ajudar a atividade, embora 

não imediatamente”, afirmou. 

 

O economista ressaltou que, no 

momento, o crescimento econômico do 

País já enfrenta restrições por causa da 

política monetária, pois o Banco Central 

começou a subir os juros por aqui antes 

dos demais países, e fez isso de forma 

rápida. Por isso, o efeito deflacionário do 

alívio nas cotações das 

commodities tende a ser mais 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipea-instituto-de-pesquisa-economica-aplicada
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipea-instituto-de-pesquisa-economica-aplicada
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
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importante do que sua retirada de 

impulso para a atividade econômica. 

 

Além da perda de impulso por causa da 

acomodação nas cotações de 

commodities e dos reflexos na política 

monetária nacional, Vale, da MB 

Associados, destaca um terceiro 

elemento, o cenário político diante das 

eleições gerais de outubro. As 

adversidades passam tanto pelas 

incertezas sobre como será a eventual da 

transição, diante de ameaças de não 

reconhecimento de resultados das 

urnas, quanto pelo quadro do primeiro 

ano do próximo mandato, que 

determinará “que tipo de reformas 

eventualmente esse próximo presidente 

vai conseguir ou poder fazer”. 

 

“A questão é que estamos mantendo um 

padrão de crescimento medíocre, que 

mal consegue repor o crescimento 

populacional. Essa é a grande questão. 

No governo Bolsonaro, se pegarmos os 

quatro anos, teremos queda de PIB per 

capita. Não vai conseguir cobrir nem o 

crescimento da população nesse 

período. Na verdade, está virando de 

fato uma ‘estagflação’”, disse Vale. 

  

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

ias/geral,commodities-pib-2023-

desaceleracao-economia,70004061100  
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'Trouxas' para Guedes, 
correntistas de bancos 
seguem em mercado 
concentrado 
 
Maiores instituições dominam crédito e 
receita; BC diz que foco é aumentar 
concorrência 

 

7.mai.2022 às 13h00 
Fernando Canzian 
SÃO PAULO 
 
Dois anos após o ministro Paulo Guedes 

(Economia) dizer que existem "200 

milhões de trouxas sendo explorados 

por seis bancos", a concentração no 

mercado financeiro segue elevada no 

Brasil, apesar de mudanças recentes na 

área. 

 

No ano passado, cinco instituições (Itaú, 

Bradesco, Santander, Caixa Econômica 

Federal e Banco do Brasil) controlaram 

72,6% do crédito e 63,1% das receitas 

entre 441 conglomerados prudenciais 

(bancos privados e públicos e outras 

instituições de pagamentos), segundo 

dados do Banco Central. 

 

 
Banco Central defende agenda de maior 

competitividade para reduzir 

concentração do setor bancário 

- Antonio Molina/Folhapress 

 

A participação deles nas receitas é 

próxima à de 2015, e aumentou no 

crédito. No período, diminuiu a 

concentração no lucro líquido, que 

cedeu de 72,2% do total para 60,7%. 

Combinados, os cinco lucraram R$ 

100,7 bilhões em 2021. 

 

Grande parte dessa diminuição, porém, 

deu-se pela melhora dos resultados do 

BNDES, cuja fatia no lucro total subiu de 

6,7% em 2015 para 20,5% em 2021, 

impulsionada pela venda de 

participações em estatais. 

 

O BC (Banco Central) sustenta que tem 

entre suas prioridades o aumento da 

competição, com ações para facilitar o 

ingresso de novas instituições no 

mercado. 

 

"O foco é a concorrência e a quebra de 

barreiras de entrada nos diversos 

segmentos", afirma Paulo Sérgio Neves 

de Souza, diretor de Fiscalização. 

 

Souza ressalta que, além das fintechs, há 

cada vez mais espaço ocupado pelas 

cooperativas de crédito —não incluídas 

na amostra de 441 instituições, 

elaborada pela Folha e a consultoria TC 

Matrix, por terem regras diferenciadas. 

 

Segundo o BC, as cooperativas já 

respondem por 11,4% dos 

financiamentos (o dobro em relação a 

2015) no segmento de pequenas e 

médias empresas. 

 

Na avaliação de Souza, a concentração 

bancária no Brasil tem raízes históricas, 

sobretudo do período hiperinflacionário 

até o Plano Real, em 1994. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/fernando-canzian.shtml
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Contribuíram ainda o Proer (Programa 

de Estímulo à Reestruturação e ao 

Fortalecimento do Sistema Financeiro 

Nacional), no governo Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), e a 

liquidação de vários bancos estaduais (o 

Santander, por exemplo, comprou o 

Banespa em 2000). 

 

Neste século, houve nova onda de 

concentração, com o anúncio da venda 

do espanhol Bilbao Vizcaya para o 

Bradesco (2003), do holandês ABN 

Amro para o Santander (2007) e do 

britânico HSBC também para o 

Bradesco (2015). Em 2008 deu-se a 

fusão entre Itaú e Unibanco, resultando 

na maior instituição financeira da 

América Latina. 

 

"Mas a tecnologia vem mudando essa 

dinâmica", afirma Souza. "Hoje, não é 

preciso ter rede de agências para 

conquistar base de clientes, e há várias 

instituições fazendo isso com mais de 10 

milhões de pessoas, que estão fora dos 

grandes bancos." 

 

Bruno Magrani, presidente da Zetta, 

associação que reúne empresas de 

tecnologia com serviços financeiros, 

como Nubank, Mercado Pago e Inter, diz 

que o setor acompanha "com atenção" a 

agenda do BC. 

 

"É de suma importância que o Banco 

Central continue explorando caminhos 

para tornar o setor cada vez mais 

competitivo, inclusivo e livre de 

burocracias", afirma. Magrani calcula 

que clientes das empresas associadas à 

Zetta tenham economizado R$ 60 

bilhões em tarifas no ano passado. 

 

Há alguns meses, a atuação mais 

agressiva e o crescimento das 

instituições de pagamento e digitais 

levaram o BC a aumentar exigências de 

capital para elas, que entram em vigor 

em janeiro de 2023, com implementação 

em fases até 2025. 

 

As medidas, segundo Souza, criam "uma 

regulamentação prudencial mais 

aderente ao risco que as instituições 

estavam correndo". 

 

Para Luiz Fernando de Paula, 

economista do Observatório do Sistema 

Financeiro da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), o Banco Central 

tem atuado "de forma serena" na área. 

 

"Ele permitiu que muitas empresas 

entrassem no mercado e ganhassem 

determinado patamar antes de exigir 

aumento de capital prudencial, que será 

proporcional ao tamanho e 

complexidade do negócio." 

 

Embora a concentração bancária siga 

muito elevada no Brasil, Paula afirma 

que as fintechs tiraram os grandes 

bancos da zona de conforto. "Para não 

perder espaço, muitos passaram a 

oferecer os serviços que os menores 

têm." 

 

Apesar do avanço das fintechs, e dos 

milhões de clientes que elas passaram a 

atender, os grandes bancos brasileiros 

seguem dominando um mercado 

altamente concentrado e estão entre os 

mais rentáveis do mundo. 

 

Em 2021, das 10 instituições mais 

lucrativas do planeta, 4 eram 

brasileiras, segundo levantamento da 

consultoria Economática com base no 

ROE (sigla em inglês para retorno sobre 

patrimônio líquido). 

 

O ranking é liderado pelos americanos 

Capital One (ROE de 20,4%) e Ally 

Financial (19,3%). Na sequência vêm 

Santander Brasil (18,9%), o canadense 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc200102.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc200102.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc200102.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc200102.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/4-dos-10-bancos-mais-rentaveis-do-mundo-sao-brasileiros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/4-dos-10-bancos-mais-rentaveis-do-mundo-sao-brasileiros.shtml
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RBC (17,3%), Itaú (17,3%), o americano 

J.P. Morgan (16,9%), Banco do Brasil 

(15,7%) e Bradesco (15,2%). 

 

A Febraban, que reúne 119 instituições e 

bancos brasileiros, questiona o 

levantamento por incluir apenas 

instituições de capital aberto e com 

ativos superiores a US$ 100 bilhões. 

 

Rubens Sardenberg, diretor de 

Economia da Febraban, diz que a 

rentabilidade dos bancos brasileiros não 

é "uma aberração". Ele cita ranking da 

revista americana The Banker, em que a 

média de algumas instituições latino-

americanas é maior do que a das 

brasileiras. 

 

Segundo base da The Banker, a 

rentabilidade média dos bancos 

nacionais sobre o patrimônio líquido 

entre 2016 e 2020 foi de 18,2%. Na 

Argentina, de 23,3%; no México, 18,5%. 

No Chile, no entanto, foi de 13,3%; e de 

11,5% nos EUA, país com mercado muito 

menos concentrado que o brasileiro. 

 

O estudo da Economática comparou 

também a rentabilidade dos quatro 

maiores bancos brasileiros em 2021 com 

20 instituições domésticas menores. 

Nos grandes, ela foi de 16,5%; nas 

menores, de 12,5%. 

 

Sobre a concentração no setor, 

Sardenberg diz que o mercado brasileiro 

é aberto. "Se é tão lucrativo, por que 

outros bancos internacionais não vêm 

para cá?" 

 

Para Carlos André Vieira, analista-chefe 

da TC Matrix, só o aumento da 

competição poderá equilibrar a 

rentabilidade dos bancos brasileiros em 

relação ao mercado internacional. "As 

fintechs ainda vão se desenvolver muito, 

mas elas também têm o desafio de obter 

maior rentabilidade junto à clientela." 

 

Vieira afirma que será preciso mais 

competição também para que as taxas de 

juro cobradas pelos bancos diminuam. 

 

"No Brasil, os juros elevados também 

têm outros motivos, como a dificuldade 

na recuperação de créditos. O único 

imóvel da família dificilmente será 

tomado em caso de inadimplência [não 

relacionada a seu financiamento] e a 

Serasa zera muitas pendências de 

dívidas após cinco anos. Isso vira custo 

para quem paga em dia", afirma. 

 

Souza, da Fiscalização do BC, diz que há 

desinformação em relação ao spread 

(diferença entre a taxa de captação dos 

bancos e o que eles cobram em 

empréstimos). 

 

"O que é contabilizado como renda bruta 

nas operações de crédito gira em torno 

de 16% ao ano. Quando se olha para a 

margem de crédito, que é a taxa de juros 

bruta menos o custo de captação, o 

spread cai para 11%. Quando coloco a 

inadimplência, essa margem gira em 

torno de 6% a 8%", afirma. 

 

Segundo Angelo Duarte, chefe do 

Departamento de Competição e de 

Estrutura do Mercado Financeiro do BC, 

o ganho dos bancos com o spread é só 

parte do negócio. 

 

"Privados e públicos, eles têm um mar de 

operações, como tesouraria, emissão de 

dívida para empresas, câmbio, produtos 

securitários, fundos de investimentos. A 

correlação entre spread, nível de taxa de 

juros e lucratividade não é imediata. O 

crédito é uma atividade, mas os bancos 

têm resultados enormes em outras", 

afirma. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inadimplencia/
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Para o professor de Finanças do Insper 

Ricardo Rocha, o aumento da 

competição no Brasil deve ser 

perseguido, sobretudo por meio de 

novos participantes, como as fintechs. 

 

"Mas isso ainda não se deu de forma 

significativa em nenhum lugar do 

mundo, onde a tendência, sobretudo 

após a crise global de 2008, vinha sendo 

a concentração", diz. 

 

Márcio Nakane, professor de economia 

da USP com doutorado em pesquisa 

sobre o Proer, afirma que até o Plano 

Real (quando a tecnologia não era tão 

sofisticada) os bancos precisavam ser 

grandes para ter muitas agências de 

captação de recursos, e se 

especializaram em proteger o dinheiro 

de clientes da inflação. 

 

Depois, e durante muitos anos, o Banco 

Central teria sido conservador, em sua 

opinião, ao se preocupar mais com a 

solidez do sistema do que com o 

aumento da competição. "Ganhamos 

estabilidade, mas criou-se uma barreira 

para novos bancos." 

 

Para Nakane, o estímulo à atuação das 

fintechs e outras medidas, como o 

cadastro positivo, a portabilidade 

cadastral e o Open Banking (que 

permite agrupar serviços de vários 

bancos em plataforma única) são 

cruciais para aumentar a 

competitividade futura. 

 

 

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

o/2022/05/trouxas-para-guedes-

correntistas-de-bancos-seguem-em-

mercado-concentrado.shtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Bolsonaro acumula dribles ao 
teto de gastos, e regra pode 
sofrer novas mudanças 
 
Regra fiscal, de 2016, sofreu ao menos 
12 investidas durante governo atual 
 
8.mai.2022 às 16h00 
Idiana Tomazelli 
BRASÍLIA 
 
Apenas cinco meses depois de 

duas emendas constitucionais 

ampliarem em quase R$ 115 bilhões o 

limite do teto de gastos para 2022, ano 

eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro 

(PL) deu mostras públicas de que o 

apetite por aumento de despesas ainda 

não se esgotou. 

 

O chefe do Executivo defendeu 

mudanças na regra para ampliar 

investimentos públicos, algo hoje 

inviável dentro dos limites estabelecidos 

pelo teto. O espaço adicional criado 

recentemente foi logo preenchido pelo 

reforço nos programas sociais e pelas 

emendas de relator, carimbadas por 

aliados do Planalto para beneficiar seus 

redutos eleitorais. 

 

Embora tenha sinalizado que a 

discussão seria feita no futuro, a postura 

atual do governo já tem contribuído na 

prática para sentenciar o teto de gastos a 

uma nova modificação. 

 

 
O presidente Jair Bolsonaro em 

cerimônia no Palácio do Planalto; 

governo já mudou teto de gastos em 

cinco emendas - Adriano Machado - 

4.mai.2022/Reuters 

 

Como mostrou a Folha, o Congresso 

Nacional pisou no acelerador das 

bondades e aprovou, com apoio da base 

do governo, uma bomba fiscal bilionária 

ao criar pisos salariais para profissionais 

de saúde, muitos dos quais remunerados 

pelo setor público. Contrariando a 

posição do Ministério da Economia, o 

Palácio do Planalto não ofereceu 

resistência às propostas. 

 

A briga agora é para decidir quem 

bancará a fatura extra. No Congresso, já 

há defensores de uma nova mudança no 

teto para permitir a transferência de 

recursos a estados e municípios para 

financiar o piso dos profissionais de 

saúde. 

 

"Tem que ver se é necessário ou não 

[flexibilizar o teto]. Se for, tem que 

fazer", afirma o líder do União Brasil, 

Elmar Nascimento (BA). A legenda tem 

a quarta maior bancada na Câmara dos 

Deputados. "Pela quantidade de 

deputados que votou, essa é a coisa mais 

fácil de aprovar", diz ele sobre mudar o 

limite de despesas. 

 

A facilidade com que o Congresso 

Nacional tem alterado o teto de gastos é 

um fato. Criada em 2016, a regra sofreu 

sua primeira alteração estrutural em 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/idiana-tomazelli.shtml
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setembro de 2019, quando a equipe do 

ministro Paulo Guedes (Economia) viu 

necessidade de uma permissão expressa 

para transferir a estados e municípios 

parte do dinheiro arrecadado com o 

leilão de áreas do pré-sal. 

 

De lá para cá, já foram cinco emendas 

constitucionais, em um intervalo de três 

anos, alterando o teto ou permitindo 

despesas adicionais fora dele. As mais 

recentes mudaram o cálculo do limite e 

adiaram o pagamento de uma parte dos 

precatórios (valores devidos pela União 

após sentença judicial definitiva). 

 

A RUÍNA DO TETO 
 
A cronologia das investidas contra o teto 

de gastos 

 

Setembro/2019 
 

Governo decide abrir exceção 

para que dinheiro obtido com 

leilão de áreas do pré-sal fosse 

dividido com estados e 

municípios 

 

Outubro/2019 
 

Medida provisória do governo 

propõe fundo privado, 

abastecido com receitas de 

multas ambientais, para bancar 

despesas fora do teto e do 

Orçamento. Congresso não 

votou a tempo, e texto expirou 

 

Dezembro/2019 
 

No apagar das luzes do ano, 

governo faz um aporte de quase 

R$ 10 bilhões em empresas 

estatais não dependentes, 

despesa que não é sujeita ao teto. 

Desse valor, R$ 7,6 bilhões 

foram para a Emgepron, estatal 

que fabrica embarcações para a 

Marinha. No ano seguinte, TCU 

alertou para drible ao teto 

 

Abril/2020 
 

Em meio à pandemia de Covid-

19, ministros políticos e ala 

militar lançam o chamado Plano 

Pró-Brasil, com previsão de 

aumento nos investimentos 

públicos. Na época, Paulo 

Guedes (Economia) comparou 

Rogério Marinho (então 

ministro do Desenvolvimento 

Regional e um dos entusiastas do 

plano) a um “batedor de carteira” 

 

Julho/2020 
 

Casa Civil formula consulta ao 

TCU sobre possibilidade de abrir 

crédito extraordinário, fora do 

teto, para impulsionar 

investimentos. Plano tinha aval 

inicial da Economia, mas foi 

abandonado diante da má 

repercussão 

 

Julho/2020 
 

Governo negocia com Congresso 

possibilidade de bancar parte do 

Renda Brasil (versão anterior do 

Auxílio Brasil) com recursos do 

Fundeb, fundo da educação 

básica cujas transferências da 

União ficam fora do teto de 

gastos. Polêmica, medida não 

avançou 

 

Agosto/2020 
 

Governo faz acordo com 

lideranças políticas para abrir 

crédito extraordinário de R$ 5 

bilhões fora do teto. Acerto 

acabou não vingando devido à 

polêmica sobre o uso desse tipo 

de instrumento para obras 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/paulo-guedes/
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estruturantes, que fogem ao 

critério de imprevisibilidade 

 

Setembro/2020 
 

Equipe econômica faz investida 

pelo Renda Brasil e sugere ao 

senador Marcio Bittar (União 

Brasil-AC), então relator da PEC 

emergencial e do Orçamento de 

2021, limitar o pagamento de 

precatórios e liberar espaço no 

teto. Governo recuou novamente 

após repercussão ruim da 

medida 

 

Julho/2021 
 

Congresso aprova privatização 

da Eletrobras colocando na conta 

da ENBpar, estatal criada para 

abrigar os ativos da 

Eletronuclear e Itaipu, uma série 

de obrigações de despesas e 

investimentos que deveriam 

estar no teto de gastos 

 

Agosto/2021 
 

Governo retoma ideia limitar o 

pagamento de precatórios e 

envia PEC para abrir espaço no 

Orçamento de 2022. Texto 

contém ainda proposta de 

"Fundo de Liquidação de 

Passivos", abastecido com 

receitas de privatizações e 

dividendos e com poder para 

bancar despesas fora do teto 

 

Outubro/2021 
 

Bolsonaro bate o martelo por um 

Auxílio Brasil mínimo de R$ 400 

em 2022 e sentencia uma 

mudança na fórmula de cálculo 

do teto de gastos. Em conjunto 

com o limite para precatórios, as 

medidas ampliaram em quase 

R$ 115 bilhões o espaço para 

gastos em ano eleitoral 

 

Abril/2022 
 

Em clima de pré-campanha, 

Bolsonaro busca se contrapor a 

outros candidatos que pregam 

mudanças no teto e defende 

maior liberdade para fazer 

investimentos públicos. "Isso daí 

muita gente discute que tem que 

ser alterado alguma coisa, a 

gente vai deixar para o futuro, 

depois das eleições, discutir essa 

questão", disse. Equipe 

econômica, por sua vez, mantém 

planos de implementar fundo 

abastecido com receitas de 

privatizações. Dinheiro seria 

usado para abater dívida e 

bancar despesas com um 

"programa de reconstrução 

nacional" e com transferências 

de renda aos vulneráveis, fora do 

teto de gastos 

 

Alguns dribles adicionais foram 

empreendidos usando válvulas de 

escape já existentes —como quando a 

Economia deu aval a um crédito 

extraordinário de R$ 7,6 bilhões para 

capitalizar a Emgepron, estatal militar 

que fabrica embarcações para a 

Marinha, no apagar das luzes de 2019. O 

próprio TCU (Tribunal de Contas da 

União) apontou a manobra, uma vez que 

o investimento na construção desses 

equipamentos precisaria estar dentro do 

limite. 

 

Outras tentativas acabaram não 

vingando, como a ideia recorrente de 

retirar os investimentos públicos do 

alcance do teto. A proposta teve seu auge 

em 2020 com o Plano Pró-Brasil, que 

tinha como entusiastas as alas militar e 

política do governo. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2020/01/bolsonaro-engorda-estatal-da-marinha-e-gasto-militar-fica-ainda-maior.shtml
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Levantamento feito pela Folha mostra 

que a regra fiscal já sofreu ao menos 12 

investidas por mudanças ou dribles no 

governo Bolsonaro —e está à beira de um 

13º, caso o Congresso decida flexibilizá-

lo para colocar os pisos salariais da 

saúde na conta da União. 

 

Ao assumir o comando da Economia, o 

ministro Paulo Guedes defendeu em 

diferentes ocasiões "quebrar o piso" 

para não "subir o teto", ou seja, reduzir 

despesas obrigatórias. 

 

No primeiro ano da gestão Bolsonaro, o 

time econômico foi bem-sucedido ao 

obter a aprovação da reforma da 

Previdência, que ajudou a controlar o 

ritmo de crescimento dessa que é a 

maior despesa no Orçamento federal. 

 

No auge da pandemia de Covid-19, 

Guedes também obteve no Congresso a 

previsão de congelamento de salários do 

funcionalismo em 2020 e 2021, o que 

pôs um freio no avanço do gasto com 

pessoal, o segundo maior da União. 

  

As demais promessas de "quebrar o 

piso", porém, ficaram no papel. Quando 

a equipe de Guedes tentou propor 

mudanças no abono salarial (espécie de 

14º salário pago a trabalhadores formais 

com remuneração de até dois salários 

mínimos), Bolsonaro rechaçou 

publicamente dizendo que não poderia 

"tirar de pobres para dar a 

paupérrimos". 

 

A proposta de reforma administrativa, 

aposta da Economia para assegurar um 

controle de despesas mais duradouro, 

ficou meses engavetada na Casa Civil e, 

quando finalmente foi enviada ao 

Congresso, não teve apoio suficiente do 

Planalto para avançar. 

 

A ausência de cortes adicionais em 

despesas consideradas ineficientes torna 

o cenário futuro cada vez mais 

desafiador. As despesas discricionárias, 

que incluem custeio e investimentos 

públicos, devem cair a R$ 108,2 bilhões 

em 2023 e desabar a R$ 76,7 bilhões até 

2025, um valor muito próximo do 

mínimo necessário para manter a 

máquina em funcionamento. 

 

Em avaliações reservadas, técnicos da 

área econômica têm o diagnóstico de 

que, independentemente do presidente 

eleito em outubro, a gestão Bolsonaro 

acabou inviabilizando a 

sustentabilidade do teto de gastos. 

 

Ex-ministro da Fazenda e do 

Planejamento no governo Dilma 

Rousseff (PT), o economista Nelson 

Barbosa, colunista da Folha, prevê um 

passivo próximo a R$ 100 bilhões a ser 

resolvido pelo próximo presidente da 

República, o que incluiria a reversão do 

limite de precatórios e outras despesas 

que estão sendo criadas pelo atual 

governo. 

 

Para Barbosa, o teto de gastos teve o 

mérito de segurar os gastos com a folha 

do funcionalismo ao não deixar espaço 

para pressões salariais de categorias. No 

entanto, ele avalia que a regra se 

mostrou muito inflexível. 

 

"Toda regra muito rígida gera incentivo 

para ser quebrada", diz Barbosa, fazendo 

a analogia de que "até panela de pressão 

precisa de uma válvula para não 

explodir". Para o ex-ministro, a restrição 

excessiva gerada pelo limite, 

principalmente sobre investimentos, 

incentivou o Congresso a carimbar para 

si uma fatia maior do Orçamento por 

meio das emendas de relator. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/economia-comecou-a-reagir-mas-ha-desafio-das-contas-publicas-diz-guedes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/economia-comecou-a-reagir-mas-ha-desafio-das-contas-publicas-diz-guedes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/coronavirus/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/nao-posso-tirar-de-pobres-para-dar-a-pauperrimos-diz-bolsonaro-sobre-renda-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/nao-posso-tirar-de-pobres-para-dar-a-pauperrimos-diz-bolsonaro-sobre-renda-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/nao-posso-tirar-de-pobres-para-dar-a-pauperrimos-diz-bolsonaro-sobre-renda-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/
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Barbosa defende uma mudança no teto 

para permitir algum crescimento real e 

aplicá-lo apenas sobre as despesas 

correntes, com um subteto para a folha 

de pessoal. Para os investimentos, a 

ideia seria uma programação em bases 

plurianuais. 

 

A combinação dessa meta de gastos com 

a arrecadação resultaria em uma 

trajetória da dívida pública. Em caso de 

frustração da trajetória prevista, o ajuste 

seria perseguido no ano seguinte —

evitando a prática atual de bloqueios e 

contingenciamentos que acabam 

segurando o gasto nos primeiros meses 

e, muitas vezes, liberando no final do 

ano. 

 

À frente da equipe que criou o teto de 

gastos, em 2016, o ex-ministro da 

Fazenda Henrique Meirelles faz um 

diagnóstico distinto. Para ele, o limite foi 

feito de forma rígida justamente para 

reduzir o tamanho da máquina pública, 

mas com um prazo determinado de 20 

anos. 

 

Em sua avaliação, a regra foi bem-

sucedida ao reduzir a despesa como 

proporção do PIB (Produto Interno 

Bruto) e resgatar a confiança de 

investidores no país. 

 

"Minha visão é que a credibilidade do 

teto está intacta. O que está arranhada é 

a credibilidade da política fiscal", afirma. 

"Com um governo entrando e seguindo o 

teto rigorosamente, ele tem o seu valor 

restaurado automaticamente." 

 

Para Meirelles, a lista de investidas 

contra o teto mostra a perda de 

credibilidade da política fiscal do atual 

governo. Ele alerta que, se o pressuposto 

para o futuro for a continuidade da 

expansão dos gastos, então de fato 

haverá um problema. "Mas não é do teto, 

e sim da política fiscal." 

 

"O que pode ser feito? Tem que cortar 

despesas permanentes, pois não há mais 

espaço para cortar investimentos", diz o 

ex-ministro do governo Michel Temer 

(MDB). Ele argumenta que há espaço 

para ampliar a participação do setor 

privado nos investimentos, sobretudo 

em infraestrutura. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/bolsonaro-acumula-dribles-
ao-teto-de-gastos-e-regra-pode-sofrer-
novas-mudancas.shtml 
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/henrique-meirelles/
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TST suspende cobrança de 
CSR conforme acordo 
homologado na Justiça 
 
8 de maio de 2022, 9h22 
 
Uma vez que a obrigação tributária é 

resultado da despedida imotivada, se o 

contrato for rescindido por outro 

motivo, não se caracteriza a hipótese de 

incidência do tributo. 

 

Sede do TST em BrasíliaFlickr/TST 

 

Assim, a Subseção II Especializada em 

Dissídios Individuais (SDI-2) do 

Tribunal Superior do 

Trabalho suspendeu a cobrança 

de contribuição social rescisória (CSR) 

a ex-empregados de uma empresa de 

transportes. 

 

A CSR era prevista pela Lei 

Complementar 110/2001 e correspondia 

a 10% do total de todos os depósitos 

devidos referentes ao FGTS durante a 

vigência do contrato, apenas nas 

dispensas sem justa causa. A 

contribuição foi extinta pela Lei 

13.932/2019. 

 

Em 2011, a empresa foi autuada pela 

fiscalização do trabalho, após firmar 

acordos judiciais em ações trabalhistas, 

nos quais empregados abririam mão dos 

créditos referentes à CSR. Também pelo 

acordo, as dispensas seriam 

classificadas como imotivadas, o que, de 

acordo com a empresa, permitiria o 

levantamento do saldo das contas 

vinculadas ao FGTS. Sem o depósito, a 

União determinou o acerto e incluiu o 

nome da empresa na dívida ativa. 

 

A empresa ajuizou ação para pedir a 

suspensão da cobrança da CSR e a 

retirada de seu nome da dívida ativa, 

com o argumento de que o acordo havia 

sido homologado em Juízo e transitado 

em julgado. O auditor fiscal teria 

"atropelado coisa julgada" e não poderia 

exigir o reconhecimento de contribuição 

social não prevista no acordo. 

 

A 5ª Vara do Trabalho de Manaus 

atendeu os pedidos da autora. A União 

recorreu ao Tribunal Regional do 

Trabalho da 11ª Região, alegando não 

discutir a validade do acordo, mas o 

descumprimento da obrigação legal de 

pagamento da contribuição. 

 

A corte considerou regular a atuação da 

fiscalização. De acordo com a decisão, 

apesar do acordo em Juízo, o tributo 

deveria ser recolhido, já que a hipótese 

de incidência da CSR é a dispensa sem 

justa causa. 

 

Em recurso ao TST, a empresa ressaltou 

que as ações haviam sido ajuizadas para 

reconhecimento da rescisão indireta dos 

contratos, mas foram extintas em razão 

do acordo. 

 

Prevaleceu o voto do ministro Dezena da 

Silva. Ele lembrou que apenas o 

atendimento integral dos requisitos 

legais autoriza a cobrança tributária. No 

caso concreto, não ocorreu dispensa sem 

justa causa em nenhum dos contratos 

mencionados na ação originária. 

 

Em alguns casos, a rescisão foi por justa 

causa, depois questionada em Juízo. Já 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp110.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp110.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13932.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13932.htm
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em outros, houve pedido de demissão, 

também com pretensão de se anular 

judicialmente. Nos demais, houve 

pedido de rescisão indireta. 

 

"O que ocorreu foi que, em acordos 

homologados judicialmente, deu-se 

efeito de dispensa imotivada às rescisões 

exclusivamente para fins específicos, 

como o levantamento do saldo das 

contas vinculadas dos trabalhadores 

envolvidos", explicou o magistrado. 

Assim, não se poderia usar analogia para 

criar um fato gerador de tributo não 

previsto em lei. Com informações da 

assessoria de imprensa do TST. 

 

322-28.2019.5.11.0000 

 

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

08/tst-suspende-cobranca-csr-

conforme-acordo-homologado-justica  
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https://www.conjur.com.br/2022-mai-08/tst-suspende-cobranca-csr-conforme-acordo-homologado-justica
https://www.conjur.com.br/2022-mai-08/tst-suspende-cobranca-csr-conforme-acordo-homologado-justica
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TRF-3 afasta necessidade de 
perícia e ordena 
fornecimento de 
medicamento 
 
9 de maio de 2022, 9h45 
 
Com base na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, a 6ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

reconheceu que não é necessária a 

perícia médica judicial e condenou a 

União, o governo de São Paulo e a 

Prefeitura de Taubaté (SP) a fornecerem 

um medicamento para tratamento de 

câncer a um paciente hipossuficiente. 

 

Reprodução 

O paciente idoso foi diagnosticado em 

2018 com câncer no rim e metástases 

pulmonares. No ano seguinte, passou 

por cirurgia para remoção do rim. A 

doença reapareceu, atingindo os 

pulmões, e houve a prescrição dos 

medicamentos malato de sunitinibe 

para o tratamento do tumor. 

 

Diante da recusa do Estado em fornecer 

os remédios, o autor argumentou 

impossibilidade de aquisição devido ao 

alto custo e moveu ação. O pedido foi 

aceito na primeira instância. A União 

recorreu ao TRF-3, alegando a 

necessidade de perícia médica. 

O juiz substituto Otávio Henrique 

Martins Port, relator do caso, lembrou 

que o Supremo Tribunal Federal 

já reconheceu a obrigação solidária dos 

entes federativos no fornecimento 

de tratamento médico adequado aos 

hipossuficientes. 

 

O magistrado também lembrou que o 

STJ já fixou critérios para a Justiça 

conceder medicamento não listado no 

Sistema Único de Saúde (SUS): laudo 

médico fundamentado e 

circunstanciado, incapacidade 

financeira do paciente e existência de 

registro do medicamento na Anvisa. 

 

Como a perícia médica não foi apontada 

pelo STJ no julgamento em questão, 

Port não a considerou imprescindível 

para prolação da decisão. Ele lembrou 

que o STJ admite o fornecimento de 

medicamentos com base em laudo 

médico que assiste o paciente. 

 

A advogada Fernanda Zucare, do 

escritório Zucare Advogados 

Associados, especialista na área da 

saúde, indica que a medida defendida 

pela União "inviabilizaria o direito à vida 

e à saúde, uma vez que o paciente não 

teria a disponibilidade em aguardar em 

Juízo a realização de uma perícia 

médica". 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

5015737-98.2021.4.03.0000 

  

 

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

09/trf-dispensa-pericia-ordena-

fornecimento-medicamento  
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https://www.conjur.com.br/2022-mai-09/trf-dispensa-pericia-ordena-fornecimento-medicamento
https://www.conjur.com.br/2022-mai-09/trf-dispensa-pericia-ordena-fornecimento-medicamento
https://www.conjur.com.br/2022-mai-09/trf-dispensa-pericia-ordena-fornecimento-medicamento
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Falta estrutura e servidores 
para lidar com separação de 
casais nos fóruns 
 
9 de maio de 2022, 8h46 
Por Eduardo Reina 
 
O sistema judiciário brasileiro ainda não 

está preparado e qualificado para lidar 

com crianças — principalmente na faixa 

entre zero e seis anos — nos processos 

litigiosos na dissolução de casamentos e 

conflitos entre seus pais e mães. Falta 

pessoal especializado, equipamentos 

adequados e material. 

 

Dollar Photo ClubFalta de estrutura e equipe 

técnica impacta resultado das 

separações litigiosas 

 

Em várias comarcas, profissionais 

compram materiais com dinheiro do 

próprio bolso para poder fazer 

atendimento, as salas nos fóruns não são 

adequadas para realização de oitivas, 

entre outros problemas. 

 

Existem boas práticas no campo do 

sistema de Justiça e redes de apoio 

relacionadas à primeira infância, mas 

isso ainda não é o suficiente para 

atender toda a demanda de forma 

adequada. 

Para compreender a atenção que o 

Sistema de Justiça brasileiro 

desempenha na proteção à primeira 

infância perante as situações de 

alienação parental e abandono afetivo, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 

parceria com o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) 

fez uma pesquisa, a "Proteção da Criança 

na Dissolução da Sociedade Conjugal". 

 

Foram ouvidos juízes e equipes técnicas 

multiprofissionais no Poder Judiciário, 

do Ministério Público e da Defensoria 

Pública sobre o tema. A pesquisa 

identificou que, em metade das 

comarcas pesquisadas, o Poder 

Judiciário não mantinha equipes 

técnicas e nenhuma das comarcas 

dispunha de equipes multiprofissionais 

para atuação nas promotorias e nas 

defensorias. Também foram detectados 

problemas em relação aos equipamentos 

nos fóruns e falta de salas especiais para 

atender às crianças. 

 

"Os atores atuantes nas promotorias de 

família e nas defensorias públicas 

relataram escassez de profissionais 

multidisciplinares que poderiam ofertar 

suporte técnico nos processos e planejar, 

a longo prazo, a atuação em questões da 

primeira infância. Foram frequentes os 

apontamentos de atores do Ministério 

Público sobre atuação de poucos 

profissionais multidisciplinares em mais 

de uma comarca, exigindo, em alguns 

casos, que sejam deslocados 

profissionais da capital do estado para 

que algumas demandas sejam 

atendidas", aponta relatório da pesquisa 

CNJ/Pnud. 

 

Os estudos tiveram como base 2,5 

milhões de processos de dissolução de 

casamentos que tramitaram em todo 

país entre 2015 e 2021. Com base nas 

informações extraídas das entrevistas e 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-09/judiciario-nao-preparado-lidar-criancas-separacoes#author
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dados, foi revelada exigência de "atenção 

dos atores do Sistema de Justiça para 

que os casos em que envolvem crianças, 

exigindo que elas sejam protegidas 

diante dos conflitos aos quais 

involuntariamente estão expostas". As 

ações foram extraídas na Base Nacional 

de Dados do Poder Judiciário 

(DataJud). 

 

"Para proteção das crianças, a 

Defensoria Pública precisa uma 

estruturação maior, no sentido de 

recursos humanos. E eu nem digo os 

recursos humanos com relação a mais 

defensores, mais analistas, que, claro, 

são necessários, mas da necessidade de 

psicólogos e assistentes sociais. Porque a 

gente se esforça para tentar uma 

conciliação, mas a gente não tem 

preparo pra isso. A gente aprende no 

trabalho, mas não tem especialização 

nesse sentido", de acordo com relato de 

integrante da Defensoria Pública não 

identificado descrito na pesquisa. 

 

Sem recursos humanos 

 

Nem todas as comarcas dispõem de 

equipes técnicas especializadas em seus 

quadros. A demanda por recursos 

humanos de áreas de apoio de fora do 

Judiciário, como pedagogos, psicólogos 

e assistentes sociais foi expressiva tanto 

em comarcas que dispõem de servidores 

concursados ou cadastrados quanto nas 

que precisam recorrer à boa vontade de 

comarcas contíguas, a estudantes de 

universidades, às redes locais e a 

serviços das prefeituras, aponta a 

cientista social Danielly dos Santos 

Queirós, uma das pesquisadoras do 

CNJ. 

 

"A pesquisa mostra a importância de se 

ter equipes técnicas especializadas. E 

também que a rotatividade hoje é alta. 

Falta competência específica para a 

infância", explica Elisa Colares, 

também pesquisadora do CNJ. "Não se 

verificou prática maior aos interesses 

dessas crianças, principalmente as com 

idade entre zero e seis anos", observa 

Danielly. 

 

Dentro das comarcas, as equipes 

técnicas são compostas por assistentes 

sociais e psicólogos, ou apenas uma das 

categorias, do quadro do Poder 

Judiciário. No entanto, o número de 

profissionais disponíveis é insuficiente 

para atendimento de todas as demandas 

em tempo hábil, com a atenção 

necessária, considerando que a atuação 

das equipes não se dá apenas nas varas 

de família e sucessões. 

 

Muitas vezes, a equipe é composta por 

assistente social e estagiários do serviço 

social para atender à demanda. Eles 

atuam na Vara da Família, local com 

maior demanda em questão de 

quantidade de processos. Mas essas são 

as mesmas pessoas que também atuam 

no Juizado da Infância e Juventude, nas 

prestações de serviços à comunidade na 

Varas Criminais e nos depoimentos 

especiais das crianças vítimas de 

violência doméstica e sexual. 

 

Em cada região do país, a realidade 

enfrentada é diferente. Nas regiões mais 

distantes e interioranas, o acesso ao 

Direito se torna cada vez mais difícil. "As 

varas, nas comarcas, acumulam as 

ações", alerta Elisa. 

 

"Na cidade de São Paulo há Varas de 

Família. Mas no interior o juiz que julga 

esses casos é o mesmo que faz o 

Criminal, o Civil, a Fazenda Pública. Os 

juízes acumulam funções, várias 

demandas e não estão preparados com 

um olhar mais humanizado", 

complementa Fernanda Pessanha 

do Amaral Gurgel, advogada e 
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professora nos cursos de graduação e 

pós-graduação da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e diretora do 

Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM–SP). 

 

Alienação parental 

 

Apesar do equilíbrio no número de 

processos litigiosos e consensuais na 

dissolução de casamentos no Brasil, um 

total de 230 mil ações litigiosas 

evidencia o potencial de envolvimento 

de crianças em conflitos entre seus pais 

e mães, constatou a pesquisa. 

 

Dentre os processos de dissolução 

conjugal incluídos no estudo do CNJ, 

constatou-se a ocorrência de 1,15 milhão 

de separações litigiosas, que equivalem a 

46,9% do total. Já as consensuais 

somaram 1,2 milhão (49,2%). As 

dissoluções não classificadas foram 99 

mil (3,9%) e 2,5 mil (1%) se referiam ao 

término de uniões estáveis. 

 

De acordo com as pesquisadoras do 

CNJ, o elevado número de resoluções 

litigiosas já evidencia a existência de 

conflito entre os adultos envolvidos, 

problema que ganha maior relevância e 

gravidade quando envolve crianças ou 

adolescentes. 

 

Examinando apenas os processos 

litigiosos, os problemas se expandem. As 

separações não consensuais também 

produzem outras demandas para o 

Poder Judiciário, numa porcentagem 

muito maior do que a ações de separação 

consensual. 

 

Nos casos cujo assunto era alienação 

parental, registrou-se 331,9% a mais de 

litígios em comparação com os 

processos consensuais. Considerando a 

mesma comparação, os casos de busca e 

apreensão de menores são 318% a mais. 

Investigações de paternidade 

aumentaram 93,2%, assim como 

regulamentação de visitas, 59,9% e 

também a fixação alimentos, com 

54,8%. 

 

Outro problema, segundo especialistas, 

é que nem sempre os advogados estão 

atentos aos interesses das crianças. 

"Atuam em prol do pai ou da mãe. O 

Estatuto da Criança e do Adolescentes, 

que existe há 32 anos, é pouco conhecido 

pelos advogados. Na maioria das vezes, 

os processos são decididos com base no 

Código Civil e pouco no ECA", 

aponta Ariel de Castro Alves, 

advogado especialista em direitos 

humanos, membro do Instituto 

Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, ex-

conselheiro do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente (Conanda). 

 

Falta de estrutura 

 

Quando a pesquisa CNJ/Pnud estudou 

as estruturas físicas e condições para 

garantia do sigilo profissional durante os 

atendimentos, embora algumas 

profissionais tenham respondido que 

atendem em salas adequadas, na maior 

parte das comarcas, as equipes 

demonstraram preocupação com a 

proteção das crianças em virtude das 

estruturas das salas. 
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Como não há isolamento acústico nas 

salas de atendimento, não é possível 

garantir o sigilo, expondo as crianças a 

situações inadequadas. Um relato 

reproduzido no estudo narra: "muitas 

vezes eu estou com uma criança na sala 

de atendimento infantil e, ao lado, na 

sala de atendimento adulto, a assistente 

social pode estar conversando com o pai 

dessa criança. E a criança pode ouvir 

absolutamente tudo o que é dito na sala 

ao lado, então a gente tem que ter esse 

cuidado de terminar o atendimento do 

pai, para depois fazer o da criança. Essas 

situações são bem complicadas e a gente 

não consegue garantir o sigilo e a 

proteção dessa criança que fica ali 

exposta a informações que talvez ela 

ainda não precisasse ter." 

 

Outras condições de trabalho dos 

profissionais que lidam com as crianças 

envolvidas nas separações litigiosas 

também apresentam fragilidades, 

segundo o CNJ. Muitos profissionais 

compram materiais com dinheiro de seu 

próprio bolso, pois a aquisição de forma 

oficial depende de burocracia. 

 

Hoje, uma ação litigiosa de separação 

demora entre dois e seis anos para ser 

concluída, considerando todas as fases 

processuais. "Uma perícia, por mais bem 

feita que seja, está longe do razoável. 

Demora quase um ano para ser marcada 

e se resume a um psicólogo ou assistente 

social num único diálogo com os pais e a 

crianças. É preciso algo mais rápido", 

reclama Fernanda. 

 

As brinquedotecas ou salas infantis são 

considerados espaços essenciais para 

acolhida, estabelecimento de vínculos e 

uma boa oitiva das crianças. O que não é 

a realidade em muitos locais, segundo 

relato de uma psicóloga ouvida na 

pesquisa. 

"A brinquedoteca foi inaugurada em 

2010, isso possibilitou utilizar métodos 

que antes a gente não conseguia. Porém 

estão um pouco defasados, pois não 

foram renovados desde a inauguração. 

Os materiais que hoje usamos, somos 

nós que adquirimos: lápis de cor, 

brinquedos e materiais de testes, teste 

de avaliação de desenvolvimento, teste 

de avaliação emocional infantil. Não há 

investimento em materiais. Seja de 

brinquedos para ajudar na interação e 

no estabelecimento de vínculo com a 

criança, mas também em material 

técnico" 

 

O sistema de Justiça também encontra 

algumas dificuldades para o 

cumprimento de determinação para a 

celeridade e prioridade processual nas 

ações onde há indícios de atos de 

alienação parental, prevista na Lei 

12.318/2010, artigo 4º. De acordo com 

os profissionais ouvidos pelo CNJ, tal 

dificuldade se dá pela não especialização 

no assunto, além da ausência de 

assistentes sociais e psicólogas para 

avaliar tecnicamente os processos. 

 

"Para garantir a celeridade das situações 

e para que se pense na proteção mesmo 

da criança que pode estar passando por 

esses processos nós temos uma 

deficiência em duas frentes. A primeira é 

que nós não somos uma Vara 

Especializada nisso. A segunda, é a 

ausência de assistentes sociais e 

psicólogas que possam avaliar 

tecnicamente esses processos", relata 

integrante do Poder Judiciário, cuja 

identidade não foi apontada no estudo. 

 

Para Izabel Cavallini Bajjani, sócia 

fundadora do escritório Bajjani e Zarif 

Sociedade de Advogados, o Judiciário 

tem hoje uma defasagem muito grande 

não só de material para os processos de 

separação litigiosa de casais, mas 
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também humana. "Há muito despreparo 

de peritos. Além disso, temos sofrido 

muito com decisões padronizadas", 

aponta Izabel cujo escritório é 

especializado em Direito das Família e 

Sucessões. 

 

Sobrecarga de trabalho 

 

Os profissionais que atuam nesses 

processos litigiosos de separação de 

casais envolvendo crianças, por sua vez, 

se queixam da sobrecarga de trabalho, 

de acordo com as entrevistas realizadas 

pelo CNJ. 

 

"Durante as entrevistas, foi possível 

captar, por meio dos depoimentos das 

equipes técnicas, o compromisso e o 

vínculo para com a função exercida e 

preservação dos direitos das crianças na 

primeira infância. Contudo, as 

fragilidades desencadeadas em razão do 

acúmulo de demandas, atreladas à 

insuficiência de corpo técnico para aten-

der às diversas varas da comarca, 

refletem na sobrecarga dessas 

profissionais", descreve o relatório do 

estudo. 

 

De acordo com as profissionais que 

responderam às questões da pesquisa, a 

questão da sobrecarga é delicada, 

considerando que, em virtude da 

quantidade de processos sobre essas e 

outras questões que envolvem a 

infância, as assistentes sociais e 

psicólogas avaliam que o tempo de 

convivência, de visita e de 

acompanhamento das famílias seria 

muito curto para definir se haveria ou 

não ato de alienação parental. 

 

"Mas o sistema ainda tem pensamento 

muito retrógrado em relação ao 

acompanhamento das crianças, como 

entender a situação delas, como ouvi-

las. É necessária uma oitiva melhor, 

mais aprofundada. Também é 

necessária uma reciclagem dos 

profissionais, que em muitos casos têm 

posturas muito superficiais", afirma 

Izabel. 

 

Segundo os relatos contidos na pesquisa, 

os atendimentos às crianças são 

realizados, na maioria dos casos, pelas 

psicólogas. Durante as entrevistas, 

foram expressas algumas preocupações 

sobre a impossibilidade de 

acompanhamento das crianças após o 

fim do processo e aos impactos que os 

atendimentos poderiam gerar caso 

adentrassem em questões mais 

profundas, sobretudo no que se refere a 

crianças na primeira infância. 

 

As entrevistadas afirmaram que a 

impossibilidade do acompanhamento se 

daria, sobretudo, pela quantidade de 

demandas atendidas, pelos prazos 

curtos para realização dos estudos e, 

também, pelo próprio papel da equipe 

técnica no Sistema de Justiça, que não é 

de acompanhamento clínico. 

 

Proposições 

 

Os resultados das pesquisas que 

compõem o estudo "Proteção da criança 

na dissolução da sociedade conjugal" 

podem apoiar o aprimoramento das 

estratégias de priorização e de proteção 

da criança na primeira infância. 
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O CNJ faz as seguintes propostas a 

diferentes setores do Poder Público e da 

rede de proteção. "Vale enfatizar que as 

proposições listadas não esgotam as 

necessidades de avanços e de 

aprimoramentos nessa matéria e são 

todas baseadas em evidências dos 

resultados deste diagnóstico", informa o 

relatório do estudo. 

 

Ao Poder Judiciário 

 

1) Ampliar a qualificação das equipes 

técnicas e dos(as) magistrados(as) para 

aplicação da Oficina de Parentalidade do 

CNJ; 

 

2) Ampliar a oferta de mediadores que 

possam atuar nas causas de família; 

 

3) Ampliar o treinamento das equipes 

técnicas multidisciplinares para oitiva 

de crianças, promovendo estratégias 

direcionadas às crianças com idade até 6 

anos; 

 

4) Promover a integração entre varas de 

infância, varas de família e varas de vio-

lência doméstica e familiar contra 

mulher, justificada pela inter-relação 

entre vários dos processos judiciais; 

 

5) Incentivar e/ou disseminar de 

projetos voltados ao atendimento 

específico de famílias em alto litígio, 

pontual ou de longa duração, visando 

preservar a segurança física, afetiva e 

emocional da criança; 

 

6) Criar mecanismos que permitam os 

estudos psicossociais adequados para 

assessorar o juízo nos casos que 

envolvam crianças na primeira infância; 

 

7) Promover de agenda nacional de 

encontros formativos e troca de 

experiências entre os membros das 

equipes multiprofissionais que atuam 

em processos da primeira infância, a fim 

de proporcionar o nivelamento 

conceitual, metodológico e técnico dos 

seus componentes; 

 

8) Fortalecer e aprimorar as equipes 

técnicas para atender qualificadamente 

as crianças em casos de oitivas e 

depoimentos especiais, resguardadas 

também as especificidades dos povos e 

comunidades tradicionais. 

 

Ao Sistema de Justiça 

 

1) Ampliar a participação dos atores do 

Sistema de Justiça envolvidos nas cau-

sas de família em capacitações e 

sensibilizações sobre a atenção à 

primeira infância; 

 

2) Incentivar o atendimento 

extrajudicial, sempre que possível, 

conveniado com universidades e com a 

rede de proteção social municipal, 

favorecendo o ambiente de mediação e 

solução consensual dos conflitos que 

previna judicialização; 

 

3) Por meio da Comissão de Infância e 

Juventude do Ministério Público, da Co-

missão de Infância e Juventude da 

Defensoria Pública e do Fórum Nacional 

da Infância, manter estratégias de 

fortalecimento de vínculos 

interinstitucionais entre os atores do 

Sistema de Justiça, como forma de 

efetivar a atuação em rede; 

 

4) Fortalecer a atuação do Sistema de 

Justiça no cumprimento do disposto no 

art. 4º do Marco Legal da Primeira 

Infância, sobre elaboração dos Planos 

Municipais da Primeira Infância e sobre 

o monitoramento das políticas públicas 

para a primeira infância; 

 

Ao Datajud 
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1) Viabilizar a marcação de processos 

que envolvem crianças na primeira 

infância, possibilitando a prioridade 

para tramitação. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
09/judiciario-nao-preparado-lidar-
criancas-separacoes  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mai-09/judiciario-nao-preparado-lidar-criancas-separacoes
https://www.conjur.com.br/2022-mai-09/judiciario-nao-preparado-lidar-criancas-separacoes
https://www.conjur.com.br/2022-mai-09/judiciario-nao-preparado-lidar-criancas-separacoes
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Pauta: Confira o que o STF e o 
STJ vão julgar nesta semana 
 
As pautas das Cortes estão recheadas de 
importantes casos. Confira. 
 
domingo, 8 de maio de 2022 
 
O STF e o STJ dão sequência nesta 

semana ao julgamento de importantes 

temas. Na terça, 10, acontece a sessão 

da 1ª turma do STF e das seis turmas do 

STJ. 

 

Na quarta, 11, o plenário do STF se 

encontra para discutir se o servidor 

público que é pai solteiro tem direito à 

extensão da licença-maternidade; já o 

STJ reunirá o Pleno para sessão 

formação das listas tríplices para o 

preenchimento das duas vagas de 

ministro abertas na Corte. 

 

Na quinta, 12, o plenário do STF 

continua os julgamentos com ação que 

refere-se ao Acordo de Assistência 

Judiciária em Matéria Penal. 

 

 
Confira as pautas de julgamento das 

Cortes nesta semana.(Imagem: 

Montagem Migalhas) 

 

 STF 

 

Terça-feira, 10 

 

A 1ª turma do STF julgará na terça-

feira, 10, sete agravos em demandas 

trabalhistas. Na maioria dos casos, os 

reclamantes não cumpriram decisão do 

STF que conferiu interpretação 

conforme à Constituição ao § 7º do art. 

879 e ao § 4º do art. 899 da CLT, 

alterada pela lei 13.467/17. 

 

Na decisão, o STF considerou que, na 

atualização dos créditos decorrentes de 

condenação judicial e na correção dos 

depósitos recursais em contas judiciais 

na Justiça do Trabalho, deverão ser 

aplicados, até que sobrevenha solução 

legislativa, os mesmos índices de 

correção monetária e de juros vigentes 

para as condenações cíveis em geral, 

quais sejam a incidência do IPCA-E na 

fase pré-judicial e, a partir da citação, a 

incidência da taxa Selic. 

 

Os casos a serem analisados são: Rcl 

50.581, Rcl 52.275, Rcl 50.466, Rcl 

50.679, Rcl 51.222, Rcl 51.225 e ARE 

1.334.665. 

 

Quarta-feira, 11 

 

Na quarta-feira, 11, o plenário do STF 

vai analisar se o servidor público que é 

pai solteiro tem direito à extensão da 

licença-maternidade para 180 dias e ao 

benefício do salário-maternidade. 

 

O INSS recorre de decisão do TRF da 3ª 

região que manteve os benefícios a um 

pai solteiro cuja prole foi concebida por 

meio de técnicas de fertilização in vitro 

e gestação por substituição. O processo 

é o RE 1.348.854, de relatoria do 

ministro Alexandre de Moraes. 

 

Ainda em pauta na quarta, o STF deve 

analisar recurso que discute o dever 

estatal de assegurar o atendimento em 

creche e pré-escola às crianças de zero a 

cinco anos de idade. 

https://portal.stf.jus.br/processos/listarprocessos.asp?classe=rcl&numeroprocesso=50581
https://portal.stf.jus.br/processos/listarprocessos.asp?classe=rcl&numeroprocesso=50581
https://portal.stf.jus.br/processos/listarprocessos.asp?classe=rcl&numeroprocesso=52275
https://portal.stf.jus.br/processos/listarprocessos.asp?classe=rcl&numeroprocesso=50466
https://portal.stf.jus.br/processos/listarprocessos.asp?classe=rcl&numeroprocesso=50679
https://portal.stf.jus.br/processos/listarprocessos.asp?classe=rcl&numeroprocesso=50679
https://portal.stf.jus.br/processos/listarprocessos.asp?classe=rcl&numeroprocesso=51222
https://portal.stf.jus.br/processos/listarprocessos.asp?classe=rcl&numeroprocesso=51225
https://portal.stf.jus.br/processos/listarprocessos.asp?classe=are&numeroprocesso=1334665
https://portal.stf.jus.br/processos/listarprocessos.asp?classe=are&numeroprocesso=1334665
https://www.migalhas.com.br/quentes/355258/stf-julgara-se-servidor-pai-solteiro-tem-direito-a-licenca-maternidade
https://www.migalhas.com.br/quentes/156464/obrigatoriedade-de-inclusao-de-crianca-em-creche-tem-repercussao-geral
https://www.migalhas.com.br/
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O município alega que o Judiciário não 

pode se imiscuir na esfera de 

atribuições do Executivo, impondo a 

destinação dos recursos a situações 

individuais, e que a disponibilidade de 

vagas em estabelecimento pré-escolar é 

meta programática que o poder público 

tem o dever de implementar na medida 

de suas possibilidades. O ministro Luiz 

Fux é o relator do RE 1.008.166. 

 

Quinta-feira, 12 

 

Está na pauta do plenário do STF na 

quinta-feira, 12, a ADC 51. A ação 

refere-se ao Acordo de Assistência 

Judiciária em Matéria Penal (MLAT, na 

sigla em inglês), promulgado pelo 

decreto Federal 3.810/01, usado em 

investigações criminais e instruções 

penais em curso no Brasil sobre 

pessoas, bens e haveres situados nos 

Estados Unidos. 

 

O acordo bilateral trata da obtenção de 

conteúdo de comunicação privada sob 

controle de provedores de aplicativos 

de internet sediados fora do país. 

Facebook, Yahoo, o Instituto de 

Referência em Internet e Sociedade 

(IRIS) e a Sociedade de Usuários de 

Tecnologia (Sucesu Nacional) foram 

admitidos como interessados no 

processo. O relator é o ministro Gilmar 

Mendes.  

 

 STJ 

 

Terça-feira, 10 

 

O STJ abre os trabalhos da semana com 

julgamentos colegiados das turmas. 

Está na pauta da 1ª turma recursos de 

beneficiários do INSS que discute o 

termo inicial do prazo prescricional 

para ações que pedem: o 

restabelecimento de auxílio-doença, 

com possível conversão em 

aposentadoria por invalidez; e 

pagamento de atrasados referentes a 

parcelas decorrentes de benefício de 

pensão por morte. 

 

O TRF-5 e o STJ, em decisão 

monocrática, entenderam que como 

transcorreram mais de cinco anos do 

ato administrativo, em cada caso, até o 

ajuizamento da demanda, o direito de 

ação estaria prescrito. Os recursos dos 

beneficiários sustentam que não há 

prescrição, tendo em vista que a relação 

jurídica seria daquelas que se protraem 

no tempo, ou seja, renovam-se mês a 

mês. Em outras palavras, trata-se de 

uma relação de trato sucessivo. (REsps 

1.805.428; 1.869.697; 1.894.206; 

1.879.467) 

 

Já a 2ª turma pode analisar recurso 

que discute a possibilidade de 

flexibilização da coisa julgada após a 

expedição de ofício requisitório, 

permitindo da revisão dos cálculos pelo 

Núcleo de Precatórios. Empresa pede a 

anulação da decisão administrativa 

proferida, com o consequente 

processamento regular do precatório no 

valor determinado pelo Juízo da 

Execução. (RMS 56.943) 

 

Na pauta de 3ª turma o destaque vai 

para discussão se a regra de 

impenhorabilidade do bem de família, 

considerando-se um imóvel mantido 

em condomínio, seria oponível ao 

condômino credor dos aluguéis fixados 

em juízo em virtude do seu uso 

exclusivo pelos demais condôminos 

executados. (REsp 1.888.863) 

 

A 4ª turma pautou para a sessão desta 

semana caso em que empresa de 

advocacia recorre contra condenação ao 

pagamento de supostos prejuízos de 

empresa terceirizada oriundos de 



41 

 

condenações que lhe foram impostas 

em ações trabalhistas movidas por ex-

empregados. 

 

A empresa autora da ação sustentou a 

Teoria da Perda de Uma Chance. 

Afirmou que tais condenações 

decorreriam, supostamente, de erros na 

condução processual dos referidos 

processos, por ocasião do contrato de 

prestação de serviços outrora mantido 

entre as partes. (AREsp 1.717.772) 

 

Em pauta, a 5ª turma discute se, no 

caso de extinção da personalidade 

jurídica mediante incorporação da 

empresa denunciada por crime de 

poluição ambiental, a incorporadora 

responde por estes. 

 

No caso, o TJ/PR entendeu que como a 

empresa Jandelle S.A de fato não mais 

existe, considera-se a sua "morte" para 

fins de responsabilização criminal. O 

MP/PR sustenta que a extinção da 

punibilidade da pessoa jurídica pela 

"morte" do agente, não seria aplicável 

ao caso, porque o benefício seria 

voltado exclusivamente ao ser humano, 

e que a intranscendência da pena é 

destinada aos seres humanos e não às 

pessoas jurídicas. 

 

Segundo o MP/PR, a empresa causou 

poluição mediante lançamento de 

resíduos sólidos, consistentes em 

material particulado, derivado do milho 

e soja, em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos, 

em nível capaz de causar danos à saúde 

humana. (REsp 1.977.172) 

 

Na pauta da 6ª turma está caso em 

que a defesa de médico recorre contra 

decisão que manteve investigação 

conduzida pelo MP/DF relacionada à 

operação "Gotemburgo", que apura a 

prática, em tese, dos crimes de integrar 

organização criminosa, fraudes 

licitatórias, corrupção ativa, corrupção 

passiva, peculato e lavagem de capitais, 

supostamente praticados no âmbito dos 

processos de contratação de empresas 

pela Secretaria de Saúde do Distrito 

Federal, no período de 2009 a 2015, 

voltados à aquisição de focos e mesas 

cirúrgicas, além de ventiladores 

pulmonares. 

 

A decisão também manteve as medidas 

de busca e apreensão e de 

indisponibilidade de bens e 

valores. (RHC 144.732) 

Quarta-feira, 11 

 

Na quarta-feira, 11, acontece 

a sessão do Pleno do STJ destinada à 

formação das listas tríplices para o 

preenchimento das duas vagas de 

ministro abertas na corte, e para a 

eleição dos próximos presidente e vice-

presidente do tribunal, além dos 

ministros que exercerão os cargos de 

corregedor nacional de Justiça, diretor 

da Enfam - Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados, diretor da Revista do STJ 

e membro efetivo do CJF. A sessão não 

será transmitida. 

 

Ainda na quarta, as seções se reúnem 

para julgamento colegiado. Na 1ª 

seção, o destaque vai 

para repetitivo que visa definir se o 

militar diagnosticado como portador do 

vírus HIV tem direito à reforma ex 

officio por incapacidade definitiva, 

independentemente do grau de 

desenvolvimento da Aids, com 

remuneração calculada com base no 

soldo correspondente ao grau 

imediatamente superior ao que possuía 

na ativa. (REsps 1.872.008, 1.878.406, 

1.901.898 e 1.901.989) 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/365153/stj-antecipa-para-dia-11-sessao-que-definira-nomes-para-duas-vagas
https://www.migalhas.com.br/quentes/364823/stj-define-tese-sobre-direito-de-militar-com-hiv-a-reforma
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A 2ª seção irá analisar se é possível a 

invocação de exceções pessoais, em 

ação monitória de cheque prescrito, 

como articulação de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do 

autor. 

 

No caso, o emissor de um cheque 

prescrito que serviu para embasar ação 

monitória de cobrança por empresa de 

factoring, tentou obstar a pretensão por 

meio de embargos monitórios. Sustenta 

que a proteção cambiária somente é 

exigível enquanto tal natureza jurídica 

se sustentar, ou seja, enquanto a cártula 

for realmente cheque. Ocorrida a 

prescrição, diz, ela se converte apenas 

em mera prova de crédito. (EREsp 

1.575.781) 

 

Na pauta da 3ª seção não há pedidos 

de destaque. 

  
https://www.migalhas.com.br/quentes
/365514/pauta-confira-o-que-o-stf-e-o-
stj-vao-julgar-nesta-semana  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/365514/pauta-confira-o-que-o-stf-e-o-stj-vao-julgar-nesta-semana
https://www.migalhas.com.br/quentes/365514/pauta-confira-o-que-o-stf-e-o-stj-vao-julgar-nesta-semana
https://www.migalhas.com.br/quentes/365514/pauta-confira-o-que-o-stf-e-o-stj-vao-julgar-nesta-semana
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Moraes pede vista em ação 
que questiona taxas de 
registro de imóveis 
 
Antes disso apenas o relator Gilmar 
Mendes havia votado. 
 
segunda-feira, 9 de maio de 2022 
 
O ministro Alexandre de Moraes, do 

STF, pediu vista e interrompeu 

julgamento virtual que analisava lei de 

Goiás que dispõe sobre emolumentos 

dos serviços notariais e de registro. 

Antes disso só havia votado o relator 

Gilmar Mendes no sentido de julgar a 

ação parcialmente procedente. 

 

 
Alexandre de Moraes pediu vista e 

suspendeu o julgamento.(Imagem: 

Nelson Jr./SCO/STF) 

 

O caso 

 

O PROS ajuizou ação para questionar 

dispositivos da lei 19.191/15, do Estado 

de Goiás, que dispõe sobre 

emolumentos dos serviços notariais e 

de registro. Segundo o partido, os 

valores das taxas fixadas pela norma 

goiana inviabilizam o registro de 

imóveis adquiridos por meio do 

programa Minha Casa, Minha Vida. 

 

Na ação, a legenda afirma que as 

pessoas que compram casas do Minha 

Casa, Minha Vida muitas vezes 

comprometem seus orçamentos no 

limite máximo. E, com a edição da lei 

questionada, ficam sujeitas ao 

recolhimento de taxas para obter o 

registro das unidades residenciais. 

 

A legenda aponta que compete 

privativamente à União legislar sobre 

registros públicos (artigo 22, inciso 

XXV, da CF), e remete à lei Federal o 

estabelecimento de normas gerais para 

a fixação de emolumentos relativos aos 

atos notariais e de registro (artigo 236, 

parágrafo 2º). Sustenta ainda que a lei 

Federal 6.015/73 disciplina registros 

públicos, não podendo incidir sobre as 

custas ali previstas as alíquotas 

estabelecidas pela lei goiana. 

 

Voto do relator 

 

O relator do caso, ministro Gilmar 

Mendes, julgou parcialmente o pedido 

para declarar a inconstitucionalidade 

dos incisos II, III, IV, X, XI e XII do art. 

15 da lei 19.191/15. 

 

De início, S. Exa. registrou não haver 

qualquer vício quanto à competência no 

processo legislativo da norma 

impugnada. 

 

"Não está a Lei 19.191/2015 do Estado 

de Goiás a versar sobre registros 

públicos, mas sim sobre a destinação 

de recursos tributários insertos em sua 

competência legislativa." 

 

Mais adiante, Gilmar pontuou que as 

taxas criadas pela lei questionada 

somente poderiam se destinar a Fundos 

voltados ao aperfeiçoamento das 

estruturas genuinamente estatais que 

desempenham funções essenciais à 

Justiça. 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/alexandre-de-moraes
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/98371/lei-19191
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/FE0ED541498583_voto-gilmar.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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"A destinação das taxas sob exame - 

para fundos e despesas que não se 

associam a estruturas genuinamente 

estatais que desempenham funções 

essenciais à Justiça - é ofensiva à 

conformação do Sistema Tributário de 

custeio de serviços públicos por 

impostos, e não por taxas, com 

destinação definida pela lei 

orçamentária anual (PAULSEN, idem, 

posição 70)." 

 

Em seguida, Alexandre de Moraes 

pediu vista e suspendeu o julgamento. 

 

 Processo: ADIn 5.539 

  

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

/365559/moraes-pede-vista-em-acao-

que-questiona-taxas-de-registro-de-

imoveis  

 

Retorne ao índice 
  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4994210
https://www.migalhas.com.br/quentes/365559/moraes-pede-vista-em-acao-que-questiona-taxas-de-registro-de-imoveis
https://www.migalhas.com.br/quentes/365559/moraes-pede-vista-em-acao-que-questiona-taxas-de-registro-de-imoveis
https://www.migalhas.com.br/quentes/365559/moraes-pede-vista-em-acao-que-questiona-taxas-de-registro-de-imoveis
https://www.migalhas.com.br/quentes/365559/moraes-pede-vista-em-acao-que-questiona-taxas-de-registro-de-imoveis
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Lei do superendividamento: 
Justiça limita a 30% desconto 
de empréstimo 
 
Liminares foram deferidas por juízes do 
litoral de SP. 
 
segunda-feira, 9 de maio de 2022 
 
Em duas decisões recentes, a Justiça de 

SP deferiu liminares e limitou em 30% 

os descontos realizados tanto na folha 

de pagamento como diretamente na 

conta-salário dos autores a título de 

empréstimo. Magistrados aplicaram 

aos casos a lei do 

superendividamento, 14.181/21. 

 

 
Magistrados aplicaram aos casos a lei 

do superendividamento.(Imagem: 

Freepik) 

 

No primeiro processo, o autor 

sustentou que devido a uma grave crise 

financeira efetuou diversos 

empréstimos, muitos deles consignados 

em folha de pagamento e que 

atualmente superam mais do que 50% 

do seu rendimento líquido. 

 

Ao analisar o caso sumariamente, a 

juíza de Direito Thais Cristina Monteiro 

Costa Namba, da 3ª vara Cível de Praia 

Grande/SP, verificou a existência de 

elementos de prova que convergem ao 

reconhecimento da veracidade dos 

fatos pertinentes e evidenciam a 

probabilidade do direito material e o 

perigo de dano. 

 

"Com efeito, a contratação entre as 

partes (AUTOR e --------) é certa e o 

comprometimento dos ganhos da parte 

ativa é severo, havendo risco de que 

afete suas necessidades básicas. A 

limitação almejada tem base 

normativa e, caso superada, por se 

tratar de relação de consumo e de 

normas de ordem pública, deve ser 

revista. A medida, ainda, não 

acarretará dano ao credor, que 

simplesmente receberá em prazo 

maior." 

 

Assim sendo, determinou que a 

financeira limite os descontos 

realizados tanto na folha de pagamento 

como diretamente na conta-salário do 

autor, a título de empréstimo, em 30%. 

 

 Processo: 1002011-

43.2022.8.26.0477 

 

 

No outro caso, semelhante ao primeiro, 

o juiz de Direito Artur Martinho de 

Oliveira Júnior, da 6ª vara Cível de São 

Vicente/SP, também acolheu o limite 

de 30%. 

 

"Mantidos tais descontos, por certo a 

manutenção do autor e da sua família 

restará comprometida, com a 

consequente submissão a condições 

que não se coadunam com a dignidade 

humana e que afrontam as disposições 

da Lei nº 14.181/21, pela qual foram 

introduzidas alterações no Código de 

Defesa do Consumidor e no Estatuto do 

Idoso." 

 

 Processo: 1012635-

40.2021.8.26.0590 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/348006/sancionada-lei-que-visa-prevenir-superendividamento-de-consumidores
https://www.migalhas.com.br/quentes/348006/sancionada-lei-que-visa-prevenir-superendividamento-de-consumidores
https://www.migalhas.com.br/quentes/348006/sancionada-lei-que-visa-prevenir-superendividamento-de-consumidores
https://www.migalhas.com.br/
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O escritório O.A. Sociedade de 

Advocacia atua nos processos. 

  

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

/365538/lei-do-superendividamento-

justica-limita-a-30-desconto-de-

emprestimo  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/365538/lei-do-superendividamento-justica-limita-a-30-desconto-de-emprestimo
https://www.migalhas.com.br/quentes/365538/lei-do-superendividamento-justica-limita-a-30-desconto-de-emprestimo
https://www.migalhas.com.br/quentes/365538/lei-do-superendividamento-justica-limita-a-30-desconto-de-emprestimo
https://www.migalhas.com.br/quentes/365538/lei-do-superendividamento-justica-limita-a-30-desconto-de-emprestimo
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EUA mudam regras de 
creditamento e empresas no 
Brasil temem bitributação 
 
Nova regra definiu que apenas países 
com legislação tributária semelhante à 
dos EUA poderiam acessar crédito 
 
MARIANA RIBAS 
BRASÍLIA 
09/05/2022 07:00Atualizado em 
09/05/2022 às 10:44 
 
comentários 

Crédito: Pexels 

 

Uma mudança nas regras de 

creditamento dos Estados Unidos levou 

empresas americanas que operam no 

Brasil a temerem uma bitributação. 

Como resposta, fontes consultadas 

pelo JOTA alegam que as 

multinacionais podem optar por 

interpor uma sociedade em outro país 

com tratado favorável para evitar os 

efeitos da mudança. Especialistas, 

porém, acreditam que os efeitos devem 

ficar visíveis no meio deste ano. 

 

A nova regra, vigente desde dezembro do 

ano passado, alterou as exigências para 

compensação e definiu que apenas 

países com legislação tributária 

semelhante à dos EUA poderiam ter 

direito a crédito. A mudança foi 

instituída pelo Departamento do 

Tesouro Americano, através da TD 

9969, e afetou o aproveitamento de 

crédito que existia entre o Imposto de 

Renda Retido na Fonte (IRRF) – que 

incide nas remessas do Brasil para o 

exterior – e o imposto de renda dos EUA. 

As alíquotas são, respectivamente, de 

15% e 21%. 

 

O grande problema está no fato de 

o conceito de fonte do Brasil ser 

diferente do americano. “O Brasil 

enxerga que fonte de pagamento é o 

critério válido para imposição do 

Imposto de Renda Retido na Fonte. 

Então qualquer pagamento que saia do 

Brasil vai estar sujeito ao imposto. Já os 

Estados Unidos têm um conceito 

diferente, que está conectado à fonte de 

produção do rendimento. 

Então somente se a fonte de produção 

daquele rendimento estivesse no Brasil e 

o beneficiário da renda estivesse fora do 

Brasil é que você deveria ter uma 

imposição de Imposto de Renda Retido 

na Fonte”, explica Francisco Lisboa 

Moreira, sócio do Bocater Advogados. 

 

Antes da mudança, as multinacionais 

americanas que operam no Brasil 

podiam realizar a compensação dos 

valores recolhidos a título de IRRF no 

imposto de renda norte-americano. 

Hoje, como o recolhimento do imposto 

no Brasil não é reconhecido pelos 

Estados Unidos, essa compensação não 

pode ser feita, e as multinacionais 

americanas poderão sofrer a tributação 

nos dois países, isto é, uma bitributação. 

 

Diante disso, uma fonte que não quis se 

identificar afirmou que “muitas 

empresas americanas que detém 

participação direta no Brasil irão 

interpor uma sociedade em outro país 

com tratado favorável para deter a 

participação na brasileira”. O acordo de 

bitributação é um tratado entre dois 

https://www.jota.info/autor/mariana-ribasjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/eua-regras-creditamento-empresas-no-brasil-temem-bitributacao-09052022#respond
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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países como forma de evitar a dupla 

tributação. 

 

A tributarista Lisa Worcman, sócia do 

Mattos Filho Advogados, confirma que 

existem empresas que veem como 

solução a criação de sociedades em 

países com acordo de bitributação no 

Brasil. Contudo, ela alerta que não pode 

ser aplicada de forma uniforme para 

todo caso, afinal, cada empresa tem sua 

peculiaridade e poderia ter que lidar 

com outros problemas em razão disso. 

“Isso poderia criar artificialidade da 

estrutura [fiscal], que pode ser 

questionada pelo fisco dos respectivos 

países”, diz. 

 

Impactos 
 
Ao JOTA, advogados explicam que com 

a mudança nas regras tributárias dos 

Estados Unidos, um dos maiores 

impactos na economia brasileira será o 

aumento de preço nos produtos 

importados ou que, de alguma forma, 

possuem relação com o mercado 

americano. Porém, a avaliação é de que 

os impactos devem ficar visíveis a partir 

do segundo semestre deste ano ou só em 

2023. 

 

Para Romero Tavares, tributarista e 

sócio da PwC Brasil, “os efeitos práticos 

da mudança são desastrosos”, tanto para 

empresas americanas que investem no 

Brasil quanto para as exportadoras 

americanas, que não têm presença 

direta no país. 

 

Ele explica que a bitributação das 

empresas fará com que os preços no 

mercado brasileiro fiquem mais altos, 

não afetando apenas produtos, mas a 

importação em geral. Ou seja, até 

serviços de tecnologia, fundamentais 

para as empresas e consumidores 

brasileiros, ficarão mais custosos. 

Afinal, muitos serviços são importados 

dos EUA. 

 

No entanto, Tavares explica que os 

efeitos devem ficar visíveis a partir de 

2023. “O ‘repasse’ desse novo custo não 

é fácil, principalmente, em um cenário já 

inflacionário, e a eventual decisão de 

‘desinvestir’ requer muitas ações e 

decisões que tomam tempo – assim não 

deve ocorrer desinvestimento em 2022. 

Por isso, acredito que para a imensa 

maioria dos casos os custos aparecerão 

no final de 2022, gerando impactos 

graves no Brasil [inflação e 

desinvestimento] a partir de 2023”, diz. 

 

Já Lisa Worcman, sócia do Mattos Filho 

Advogados, acredita que “a partir do 

momento que as empresas começarem a 

ter a percepção de que realmente elas 

estão sendo bitributadas, vão repassar 

isso”. Para ela, os efeitos devem ficar 

aparentes já no segundo semestre deste 

ano, a partir de agosto. “Só não 

começaram ainda a repassar porque 

existe um diálogo das multinacionais 

com as autoridades americanas para 

tentar postergar os efeitos”, acrescenta. 

 

O que o Brasil pode fazer para 
reverter os efeitos? 
 
Uma das soluções para o conflito da 

tributação de renda do Brasil com os 

Estados Unidos seria um acordo de 

bitributação, de acordo com Francisco 

Lisboa. Porém, ele pontua que existem 

poucos acordos no Brasil para 

evitar a dupla tributação, exatos 36 

tratados. Além disso, explica que é um 

processo demorado, que envolve 

questões políticas e diplomáticas, o que 

não ajudaria nos efeitos a curto prazo. 

 

“No âmbito de um acordo de 

bitributação, principalmente com a 

mudança nas regras de qualificação de 

fonte potencialmente discutidas, os 

https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=b9bc865931&e=8b26437cb0
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=b9bc865931&e=8b26437cb0
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Estados Unidos permitiriam o crédito 

com mais facilidade”, diz. 

 

“Talvez seja um momento oportuno para 

o governo brasileiro tomar algumas 

iniciativas para tentar se aproximar do 

modelo da OCDE, para que o Brasil 

tenha parâmetros de tributação mais 

alinhados a essas jurisdições 

consolidadas do ponto de vista 

internacional”, diz Leonardo Briganti, 

fundador do Briganti Advogados. Para 

ele, novas regras de preço de 

transferência, alinhadas com os modelos 

internacionais, podem ser uma boa 

solução. 

 

Já o tributarista Paulo Vieira da Rocha, 

do VRMA Advogados, tem uma visão 

pessimista em relação às possíveis 

soluções. “A OCDE vem dando 

demonstrações nos últimos anos de que 

ela não tem uma defesa firme dos 

padrões dela em relação a esse ponto. 

Será que o Brasil deveria, como solução, 

buscar se adequar a um modelo cuja a 

grande pregadora vem dando sinais de 

que nem ela sabe se o modelo é o 

correto?”, diz. 

 

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 

  
 
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/eua-regras-
creditamento-empresas-no-brasil-
temem-bitributacao-09052022  
 

Retorne ao índice 
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Os pedidos de destaque no 
STF e o risco à segurança 
jurídica 
 
O pedido de destaque tem sido usado de 
forma questionável na dinâmica dos 
julgamentos virtuais 
 
FLÁVIO EDUARDO CARVALHO 
EDUARDO CARVALHO 
09/05/2022 05:00 
 
comentários 

Fachada do edifício do STF. Crédito: 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) teve, 

recentemente, uma de suas ferramentas 

posta em xeque a partir do pedido de 

destaque, realizado pelo 

ministro Nunes Marques, no Recurso 

Extraordinário 1.276.977. No caso, 

discute-se se é possível, ou não, 

considerar todas as contribuições 

previdenciárias que um segurado tenha 

feito em sua vida profissional para fins 

de cômputo da base de cálculo de 

benefícios. A denominada “revisão da 

vida toda” para fins previdenciários. 

 

O presente artigo traz breve reflexão 

sobre a sistemática do julgamento 

virtual da Suprema Corte e os 

questionamentos que podem surgir 

quando pedidos de destaque são feitos, 

não se atendo às conclusões dos 

ministros sobre a questão jurídica objeto 

do referido recurso extraordinário. De 

início, é preciso dizer que o pedido de 

destaque é uma medida que possibilita a 

retirada de um caso da sessão virtual, a 

fim de que seja apreciado em sessão 

presencial ou por videoconferência. 

Pedido destaque, o julgamento terá que 

ser reiniciado e os votos já lançados em 

ambiente virtual são cancelados, 

conforme o artigo 4º, §2º, da Resolução 

642/2019. E o julgamento virtual é 

aquele que dura 8 dias, sendo que cada 

ministro vai lançando no ambiente 

virtual seu voto até o término desse 

prazo, o que permite que cada julgador 

tenha vários dias para conhecer a 

posição dos seus pares e manifestar a 

sua decisão, nos termos dos artigos 1º e 

2º da Resolução 642/2019. 

 

É notória a relevância do pedido de 

destaque, uma vez que permite a 

ampliação dos debates entre os 

integrantes da Suprema Corte na análise 

dos casos, evitando que a discussão fique 

restrita ao ambiente virtual. Contudo, é 

importante que o pedido de 

destaque não sirva como um 

mecanismo estratégico, manejado 

com a única finalidade de cancelar os 

votos que foram apresentados 

anteriormente no ambiente virtual, em 

especial votos dos ministros que 

porventura não estejam mais compondo 

o tribunal. 

 

Por exemplo, no caso acima 

mencionado, o relator era o ministro 

Marco Aurélio, que votou de forma 

favorável aos beneficiários da 

previdência, tendo sido acompanhado 

por outros cinco ministros, formando-se 

maioria. A divergência foi inaugurada 

pelo ministro Nunes Marques, 

acompanhado pelo restante dos 

ministros da Corte, de modo que o 

https://www.jota.info/autor/flavio-eduardo-carvalho
https://www.jota.info/autor/flavio-eduardo-carvalho
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/os-pedidos-de-destaque-no-stf-e-o-risco-a-seguranca-juridica-09052022#respond
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/kassio-nunes-marques
https://www.jota.info/stf/do-supremo/nunes-marques-foi-um-dos-ministros-que-mais-interrompeu-julgamentos-no-plenario-virtual-31012022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/nunes-marques-foi-um-dos-ministros-que-mais-interrompeu-julgamentos-no-plenario-virtual-31012022
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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placar estava 6×5 para os beneficiários 

da previdência. Ocorre que, minutos 

antes do término da sessão, o próprio 

ministro Nunes Marques pediu 

destaque, retirando o feito da sessão 

virtual. 

 

Tal circunstância acarretou a quebra da 

legítima expectativa de todos aqueles 

que acompanhavam o julgamento. De 

um lado, os segurados já buscavam 

confirmar aqueles que teriam direito ao 

aproveitamento da tese. De outro, o 

INSS já se movimentava para minimizar 

possíveis impactos que poderiam atingi-

lo. 

 

Nos parece que o pedido de destaque, se 

utilizado dessa maneira, gera 

instabilidade jurídica, na medida em que 

surpreende os interessados na 

controvérsia quando já havia maioria 

formada com relação às teses jurídicas 

em debate. 

 

Conforme divulgado em veículos 

midiáticos, o ato foi visto por alguns 

juristas como uma manobra para retirar 

o voto do ministro Marco Aurélio, já 

aposentado. No caso, se prevalecer o 

entendimento pelo reinício do 

julgamento, e o cancelamentos dos votos 

proferidos, será permitida a 

manifestação do substituto do ministro 

Marco Aurélio, o recém-chegado 

ministro André Mendonça, cujo 

entendimento sobre a matéria é 

desconhecido. 

 

Essa não foi a primeira vez que o pedido 

de destaque foi utilizado em situação de 

relatoria de ministro que não mais 

integra a Corte Suprema. Na 

oportunidade do julgamento do Recurso 

Extraordinário 835.818, no qual se 

discute a exclusão do crédito presumido 

de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) das 

bases de cálculo das contribuições ao 

Programas de Integração Social (PIS) e 

da Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins), se processou 

situação semelhante. 

 

No caso, também de relatoria do 

ministro Marco Aurélio, o voto vencedor 

era de Sua Excelência, que, de forma 

favorável aos contribuintes, 

compreendeu ser incompatível com a 

Constituição Federal a inclusão do 

mencionado imposto na base de cálculo 

das contribuições. Na ocasião, após o 

cômputo dos votos de todos os 

ministros, o placar ficou 6×5 para os 

contribuintes, nos termos do voto do 

relator. Contudo, horas antes do término 

da sessão, o ministro Gilmar Mendes, 

que acompanhava a divergência 

desfavorável, apresentou pedido de 

destaque. 

 

Diante desse cenário, um dos últimos 

atos do ministro Marco Aurélio, no 

Supremo Tribunal Federal, foi o envio de 

um ofício ao ministro Luiz Fux, 

presidente da Corte, para que fossem 

preservados os seus votos já proferidos 

em sessão virtual, naqueles casos que 

serão retomados em plenário físico em 

razão de pedido de destaque. 

 

Entretanto, tal pleito foi negado pela 

presidência, sob o argumento de que os 

processos com pedido de destaque 

deveriam ter o julgamento reiniciado, 

sem a contagem de votos anteriormente 

disponibilizados, nos termos da 

Resolução 642/2019. 

 

E as incertezas não param por aí. 

 

Em dezembro de 2021, pedido de 

destaque do ministro Gilmar Mendes 

interrompeu o julgamento dos 

embargos de declaração opostos 

na ADC 49, em que se discute, entre 

https://www.jota.info/tudo-sobre/gilmar-mendes
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outras questões, a modulação dos efeitos 

da decisão que compreendeu que o 

deslocamento de mercadorias entre 

estabelecimentos do mesmo titular não 

configura fato gerador da incidência de 

ICMS. 

 

Assim, aguardava-se nova inclusão do 

feito em pauta presencial. Contudo, 

neste mês de abril de 2022, foi 

apresentada desistência do mencionado 

pedido, de modo que o lançamento de 

retirada do feito da sessão virtual foi tido 

como indevido. 

 

A situação descrita é inédita na Suprema 

Corte e não se sabe, até o momento, se o 

julgamento será reiniciado, começando 

do zero (consequência do pedido de 

destaque), ou se os votos já proferidos 

reaparecerão no sistema, como se não 

houvesse ocorrido a interrupção. 

 

O feito foi incluído na pauta virtual que 

tem início no dia 29/4/2022 e término 

em 06/5/2022. Sendo a primeira 

ocorrência de desistência do pedido de 

destaque, será relevante acompanhar o 

julgamento, uma vez que o STF poderá, 

nessa oportunidade, trazer indicativos 

de como atuará em casos semelhantes. 

Como se vê, o pedido de destaque tem 

sido usado de forma questionável na 

dinâmica dos julgamentos virtuais, o 

que torna necessário séria ponderação 

para um melhor do uso da mecanismo, 

de modo a privilegiar a colegialidade, o 

devido processo legal e, especialmente, a 

segurança jurídica. 

 

Certamente não será ideal extinguir o 

mecanismo, dado que proporciona 

análise detalhada de casos que não 

seriam profundamente examinados em 

ambiente virtual, mas, 

inequivocamente, será crucial refletir e 

ponderar as balizas de seu uso, a fim de 

que estratégias individuais não sejam 

capazes de ameaçar a segurança jurídica 

e a colegialidade do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

O texto teve a colaboração de Helena 

Brandão Nogueira Moraes, estagiária 

no escritório Schneider Pugliese. 

 

FLÁVIO EDUARDO CARVALHO 

EDUARDO CARVALHO – Advogado 

no escritório Schneider Pugliese. Mestre 

em Direito Tributário e Financeiro pela 

UERJ. 
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Igualdade para quem? Os 
temas 881 e 885 do STF 
 
A coisa julgada em matéria tributária 
busca proteger o contribuinte contra 
abusos arrecadatórios do Estado 
 
DIEGO DINIZ RIBEIRO 
RODRIGO G. N. MASSUD 
09/05/2022 05:30 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Igualdade e segurança, ninguém duvida, 

são sempre desejáveis, funcionando, 

aliás, como pautas axiológicas do 

próprio direito. Talvez por isso, muitas 

vezes tomados como valores abstratos e 

subjetivos, acabam poluindo ou 

falseando alguns debates jurídicos, isso 

quando não são empregados de forma 

retórica, a pretensamente “justificar” 

uma tomada de decisão previamente 

estabelecida, ou ainda, como ocorre no 

caso aqui estudado, são utilizados (no 

sentido utilitarista da expressão) para 

falsear uma desigualdade evidente e, o 

que é pior, potencializá-la. 

 

Esse é o caso dos chamados “processos 

da coisa julgada” em discussão 

no Supremo Tribunal Federal 

(STF)[1], os quais tratam dos efeitos dos 

precedentes judiciais sobre decisões 

finais individuais que favorecem 

contribuintes, casos esses recentemente 

redirecionados para o plenário virtual da 

corte, com julgamento previsto para a 

janela dos dias 6 a 13 de maio. 

 

Envolvidos num falso dilema, coloca-se 

em dúvida os princípios da igualdade e 

da segurança jurídica diante da 

contraposição de decisões finais 

individuais que favorecem 

contribuintes, de um lado, e precedentes 

gerais que favorecem o fisco, de outra 

banda. 

 

Vale aqui um parêntese necessário, 

diferenciando interesse público 

arrecadatório do fisco (secundário) do 

interesse social na pacificação dos 

conflitos tributários (função primordial 

do sistema de precedentes). 

 

No contexto dessa dupla falseabilidade, 

quem seria contrário à adequação de 

decisões individuais finais aos 

precedentes gerais, em nome de uma 

arrecadação equânime e isonômica? Por 

qual razão determinados contribuintes 

deixariam ou permaneceriam sem pagar 

tributos, enquanto outros suportariam o 

ônus fiscal? 

 

Em diferente perspectiva, contudo, as 

mesmas questões poder-se-iam levantar 

em relação aos regimes tributários 

especiais, benefícios fiscais 

customizados país afora ou respostas às 

consultas tributárias individualizadas, 

que nem por isso representam 

desigualdades e nem geram insegurança 

ou instabilidade jurídica. 

 

Por qual razão, então, contribuintes que 

possuem decisão judicial final afastando 

determinado tributo estariam em 

desigualdade com aqueles que não a 

possuem, a justificar, portanto, a sua 

https://www.jota.info/autor/diego-diniz-ribeiro
https://www.jota.info/autor/rodrigo-massud
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/igualdade-para-quem-os-temas-881-e-885-do-stf-09052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/igualdade-para-quem-os-temas-881-e-885-do-stf-09052022#_ftn1
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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automática revisão com o advento de um 

precedente vinculante em sentido 

contrário? 

 

Assim desenvolveu-se a conhecida 

falácia em matéria de contencioso 

tributário, segundo a qual, em nome de 

uma suposta igualdade, “pau que bate 

em Chico bate em Francisco”, como se 

houvesse relação simétrica entre 

legalidade pública e privada – o que, 

aliás, é exatamente o que prega o 

Parecer PGFN 492/2011. 

 

Em outros termos: se o precedente 

vinculante for favorável ao contribuinte, 

todos deixam de pagar o tributo; do 

contrário, todos passam a pagar 

automaticamente, inclusive aqueles que 

possuem coisas julgadas em seu favor. 

 

Tudo isso revestido com o verniz de 

igualdade e segurança jurídica! 

 

Esquece-se, contudo, que o contribuinte 

está sujeito aos atos de império, com 

todos os atributos, garantias e 

privilégios conferidos aos atos 

administrativos em geral, de modo que, 

uma vez envolvido em ilegalidades, deve 

buscar a jurisdição, sem que se possa 

cogitar da “autotutela”. 

 

Deixar de reconhecer essa assimetria 

significa negar a própria função do 

direito tributário, contraposta que é 

entre arrecadação e legalidade. Diante 

de uma exigência ilegal ou pagamento 

indevido de tributo, o contribuinte 

precisa de um abrigo jurisdicional. 

 

A coisa julgada em matéria tributária, 

portanto, antes de meramente 

estabilizar relações processuais, busca 

proteger o contribuinte contra abusos 

arrecadatórios por parte do Estado, ente 

dotado de força cogente. Não há relação 

simétrica aqui: o fisco não precisa 

buscar qualquer abrigo jurisdicional 

contra abusos dos contribuintes em seus 

planejamentos tributários, pois ele 

próprio lança, pune e, não raramente, 

indica a instauração de investigações 

criminais! 

 

Em outros termos, o fisco não tem 

interesse na busca pela jurisdição para 

compor seus conflitos com o 

contribuinte, senão apenas para realizar, 

quando muito, via execução fiscal, na 

contingência de os atos coercitivos pré-

processuais ou estímulos negativos 

falharem na cobrança do crédito 

tributário inadimplido. 

 

Novamente evidencia-se a assimetria de 

legalidades: enquanto o contribuinte 

precisa da jurisdição para compor e 

realizar seu conflito, sujeito ainda a 

regime próprio de cumprimento de 

sentença e expedição do indolente 

precatório (afinal, estamos tratando de 

interesses públicos), o fisco 

simplesmente exerce suas potestades. 

 

Transportando essas questões para o 

campo dos precedentes e da coisa 

julgada, como sustentar, então, uma 

pretensa igualdade no tratamento das 

relações? 

 

Ah, diria o Parecer PGFN nº 492/11: da 

mesma forma que o fisco retoma, 

automaticamente, seu direito de cobrar, 

cessando os efeitos da coisa julgada 

individual, o contribuinte também pode 

parar de pagar! 

 

Na prática, sabemos, as coisas não 

funcionam bem assim. O fisco passa a 

lançar, inclusive os últimos cinco anos, 

com multa e juros. Na situação inversa, 

o contribuinte que para de pagar acaba 

sofrendo autuações, tendo que buscar a 

jurisdição, assim se retroalimentando 

um circular estado de conflituosidade e 

https://www.gov.br/pgfn/pt-br/acesso-a-informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-pgfn-aprovados-pelo-ministro-da-fazenda/2011/PARECER%20CRJ%20492-2011.pdf/view
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contenciosidade. Quantos contribuintes, 

após anos de discussões judiciais e com 

decisões transitadas em julgado em seu 

favor, não são autuados em razão da 

fiscalização entender que a amplitude da 

coisa julgada em concreto é distinta do 

objeto da autuação? 

 

Exatamente por isso, na hipótese de 

contraposição de coisas julgadas 

individuais, não pode haver exigência 

arrecadatória enquanto não sobrevir 

particular decisão desconstituindo ou 

revendo os efeitos desonerativos que 

amparam determinada relação jurídica 

individual. 

 

Essa desconstituição não pode se dar 

pela “aplicação” do precedente 

vinculante de interesse fazendário, como 

se lei fosse. Não só por conta da 

assimetria aqui mencionada, mas 

também porque (nunca é demais 

lembrar) precedente pode ser tratado 

como fonte do direito, mas não como lei 

em sentido estrito, ou seja, não se 

submete a uma racionalidade lógico-

subsuntiva, mas sim analógico-

problemática. Aliás, nem mesmo a lei 

opera dessa maneira subsuntiva sobre a 

coisa julgada (lembremos da diferença 

entre texto legal e norma). É questão de 

método, estúpido! 

 

O contribuinte, quando quer parar de 

pagar, precisa da tutela jurisdicional. 

Por qual razão o fisco, quando quer 

retomar o direito de cobrar, teria a 

competência para, autonomamente, 

interpretar, cotejar e relativizar 

decisões, sem qualquer intervenção 

jurisdicional? Aqui, sim, aplica-se a 

máxima: “pau que bate em Chico bate 

em Francisco”. Se nem mesmo a 

alteração de texto de lei é capaz de 

modificar, automaticamente, a coisa 

julgada, por qual razão o precedente o 

seria? 

Do contrário, institucionalizar-se-ia, 

agora verdadeiramente, desigualdades e 

insegurança, a pretexto exatamente de 

realizá-las. Seria um verdadeiro 

paradoxo, uma vez que uma medida 

laureada pelo valor igualdade serviria 

como fomentador de desigualdades! 

Seria o mesmo que condenar alguém 

com base na Lei de Anistia. 

 

Ademais, validando o discurso 

fazendário, o próprio instituto da 

modulação de efeitos no controle de 

constitucionalidade ficaria 

comprometido, pois trata de lidar com 

assimetrias perfeitamente possíveis. 

 

Em tempos tão bicudos, é importante 

reiterar obviedades, o que, no caso, 

significa reforçar que esse é o modelo 

constitucional e legal de processo, 

pautado pela secular ideia de devido 

processo legal substancial, até então 

vigente e ainda imune (assim se espera) 

à autocracia. Quem sabe num futuro não 

tão distante esse artigo seja lido com 

desdém, exatamente por dizer o óbvio. 

Será sinal de que verdadeiramente 

caminhamos para um sistema mais 

civilizado de contencioso, menos 

judicializado e litigioso, mais consensual 

e cooperativo. 

 
[1] Temas 881 (RE nº 949.297) e 885 (RE 

nº 955.227). 
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Brasil 

Ideia de empurrar reajuste de 
conta de luz para 2023 será 
‘presente de grego’ para 
consumidores 
 
Decisão deve deixar conta mais pesada 
no ano que vem, afirmam especialistas 
 
Por Anaïs Fernandes — De São Paulo 
06/05/2022 05h02  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Marco Caruso: “Você ganha em um ano 

para perder, até mais, no seguinte” — 

Foto: Silvia Zamboni/Valor 

 

A suspensão dos reajustes de energia das 

concessionárias neste ano poderia tirar 

quase um ponto percentual da inflação 

de 2022, estimam economistas. A conta, 

porém, não apenas seria empurrada 

para 2023, como viria ainda maior, 

criando dificuldade adicional à tarefa do 

Banco Central de trazer a inflação para a 

meta no ano que vem (leia mais ao 

lado). Além disso, a perspectiva de 

novas altas em combustíveis, que podem 

esvaziar parte do alívio em energia, tem 

feito algumas projeções para preços 

administrados subirem. 

 

A cinco meses das eleições, nas quais o 

presidente Jair Bolsonaro (PL) buscará 

um segundo mandato, a Câmara dos 

Deputados - comandada por Arthur Lira 

(PP-AL) aliado do presidente - aprovou, 

nesta semana, urgência para votar um 

projeto que suspende o reajuste de quase 

25% nos preços da energia no Ceará. Se 

o texto for aprovado assim, o J.P. 

Morgan estima que o impacto sobre o 

IPCA de 2022 seria muito pequeno, de 

0,04 ponto percentual. Mas o receio no 

mercado e no setor é que a medida seja 

ampliada a nível nacional, desejo que 

Lira chegou a manifestar. 

 

Inflação é um calcanhar de aquiles de 

Bolsonaro e de sua tentativa de 

reeleição. E os reajustes das tarifas 

seriam um desgaste adicional para sua 

imagem. Economistas e empresas do 

setor elétrico foram unânimes ao falar 

dos danos de uma mudança de regra 

como sugeriu Lira. 

 

“Se todos os reajustes fossem cancelados 

e as altas futuras fossem suspensas, o 

impacto potencial poderia ser de uma 

redução na projeção do IPCA deste ano 

em cerca de 85 pontos-base [0,85 ponto 

percentual]”, estimam os economistas 

do banco Vinicius Moreira e Cassiana 

Fernandez em relatório. Eles projetam 

8% de IPCA em 2022. “A adoção de tal 

medida não está em nosso cenário 

básico, mas é um risco que merece ser 

monitorado.” 

 

Premissa compartilhada por analistas 

em suas projeções de inflação para 2022 

dava conta de um reajuste médio de 

energia ao redor de 15%, o que colocou 

0,65 ponto no IPCA do ano, diz Marco 

Caruso, economista-chefe do Banco 

Original. Zerar essa “linha” da inflação, 

portanto, retiraria 0,65 ponto das 

projeções. Se, na média do país, os 

reajustes caminharem para números 

mais próximos do Ceará, porém, o 
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impacto sobre o IPCA seria de 1,15 

ponto, segundo Caruso. 

 

Uma discussão é sobre quais partes 

pagariam o custo de suspender 

reajustes, já que isso, potencialmente, 

rompe o contrato com empresas ou 

adiciona custos fiscais, dizem Moreira e 

Fernandez. “Tal medida aumentaria as 

pressões inflacionárias prospectivas 

para corrigir a distorção de preços no 

futuro, sem falar nos potenciais efeitos 

sobre o prêmio de risco, impactando os 

ativos brasileiros.” 

 

O economista de uma gestora que 

preferiu falar sob anonimato lembra 

que, por volta de 2011-2012, quando 

houve compressão de preços 

administrados, as expectativas de 

inflação enfrentaram um de seus piores 

momentos. “Isso atrapalha muito”, 

afirma ele. 

 

Nas contas da gestora, a energia teria 

aumento de 17% em 2022. Se essa 

inflação fosse zero, retiraria 0,80 a 0,90 

ponto do IPCA do ano, projetado em 

8,7%. Um número menor para 2022 

também geraria inércia inflacionária 

inferior para 2023, aponta o economista. 

Supondo alívio de 0,8 ponto no IPCA de 

2022, a inércia mais baixa reduziria a 

inflação de 2023 em 0,3 ponto. “Mas 

teria que jogar esse reajuste de 0,8 ponto 

para o ano que vem, então, um efeito de 

-0,3 vira +0,5 ponto”, explica ele. 

 

“Pode ter uma canetada do governo para 

postergar, mas você está ganhando em 

um ano para perder, até mais, no 

seguinte”, afirma Caruso, do Original. 

“Acho que ainda está bastante em aberto 

a discussão dos administrados”, diz ele. 

 

Essa conta inclui também a perspectiva 

de aumento nos combustíveis, cuja 

defasagem para os preços internacionais 

voltou a preocupar analistas. Só para a 

gasolina, Caruso calcula que está em 

25%; para o diesel, perto de 35%. 

 

Nas contas do J.P. Morgan, um aumento 

nos combustíveis que feche a defasagem 

poderia elevar a previsão de IPCA no 

mesmo cerca de 0,8 ponto. “Por 

enquanto, não incluímos essas medidas 

em nosso cenário, mas julgamos que o 

risco vindo do combustível parece maior 

do que o risco do preço da eletricidade”, 

afirmam Moreira e Fernandez. 

 

Para André Braz, do Instituto Brasileiro 

de Economia (FGV Ibre), o risco é de 

combustíveis e energia responderem por 

parte expressiva do IPCA, como em 

2021. Sem reajustes e com bandeira 

verde, haveria queda de 12% na energia. 

“Como os reajustes no momento estão 

em torno de 20%, a energia continuará 

influenciando a inflação de 2022”, diz. 

Suspender os reajustes, porém, “seria 

uma manobra política”, afirma. 

 

O Original vê uma inflação de 

administrados mais em 9% neste ano do 

que nos 7,3% da mediana do boletim 

Focus. A gestora projeta 8%. 
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Finanças 

Dólar supera R$ 5,11 com 
cena externa no foco 
 
Investidores avaliam relatório sobre o 
mercado de trabalho americano 
 
Por Victor Rezende, Valor — São Paulo 
06/05/2022 10h01  Atualizado há 21 
minutos 

 
A cena externa é foco das atenções dos 

investidores no mercado de câmbio 

nesta sexta-feira. Além do relatório 

sobre o mercado de trabalho dos 

Estados Unidos, os agentes 

financeiros voltam a avaliar sobre o 

rumo da política monetária americana, 

depois dos comentários do 

presidente do Federal Reserve 

(Fed, banco central dos EUA), 

Jerome Powell, no meio desta 

semana. 

 

Às 10h50, o dólar era negociado a R$ 

5,1014, em alta de 1,59% no mercado à 

vista, após máxima em R$ 5,1146, maior 

nível intradia desde 16 de março. 

 

No mesmo horário, a taxa do DI para 

janeiro de 2023 subia de 13,24% no 

ajuste anterior para 13,335%; a do DI 

para janeiro de 2024 avançava de 

12,885% para 13,070%; a do DI para 

janeiro de 2025 escalava de 12,325% 

para 12,535%; e a do DI para janeiro de 

2027 passava de 12,18% para 12,37%. 

 

“A criação de empregos permaneceu 

sólida nos EUA em abril, com 428 mil 

empregos sendo adicionados”, aponta a 

economista Katherine Judge, do 

Canadian Imperial Bank of Commerce 

(CIBC). Ela nota que o resultado positivo 

foi generalizado em todos os setores. 

Logo nos primeiros minutos da reação 

dos mercados, porém, a desaceleração 

dos salários para uma alta de 0,3% em 

abril fez o dólar cair e os juros futuros 

perderem força. No entanto, com as 

revisões altistas nos salários de meses 

anteriores, o mercado voltou a colocar 

nos preços um cenário de juros mais 

altos nos EUA e de dólar mais forte. 

 

“Há um tom um pouco mais suave no 

payroll com a taxa de desemprego não 

caindo, embora seja muito cedo para 

concluir uma tendência de 

desaceleração nos salários a partir de um 

mês de dados”, aponta Judge. 

 

 
— Foto: Andreas Lischka/Pixabay 

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

ia/2022/05/06/dolar-encosta-em-r-

509-e-juros-futuros-ganham-forca-

apos-dados-dos-eua.ghtml  
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Empresas 

Resultado da Petrobras 
supera expectativas e atinge 
R$ 44,5 bi 
 
Ganho da estatal no primeiro trimestre 
sobe 3.718%, impulsionado por preços 
do petróleo e volume exportado 
 
Por Gabriela Ruddy, Fábio Couto, 
Rafael Rosas e Flávya Pereira — Do Rio 
e de São Paulo 
06/05/2022 05h02  Atualizado há 6 
horas 

 
Os preços do petróleo, o maior volume 

exportado, custos mais baixos na 

importação de gás natural liquefeito 

(GNL) e maiores margens na venda de 

óleo diesel fizeram o lucro da Petrobras 

crescer 38 vezes - ou 3.718% - no 

primeiro trimestre, para R$ 44,56 

bilhões, contra R$ 1,17 bilhão em igual 

período do ano passado. 

 

Em mensagem no texto do balanço, o 

presidente da estatal, José Mauro 

Coelho, afirmou que os resultados da 

empresa, entre janeiro e março, refletem 

uma “empresa saneada”. Ele lembrou 

ainda que a companhia pagou em 

tributos para União, estados e 

municípios o equivalente a uma vez e 

meia o valor do seu lucro líquido. 

 

A companhia também destacou, em 

comunicado sobre os resultados do 

trimestre, que recolheu quase R$ 70 

bilhões em impostos, royalties e 

participações governamentais para 

União, estados e municípios nos três 

primeiros meses do ano. 

 

Além do pagamento de tributos, a estatal 

anunciou ontem que o conselho de 

administração aprovou distribuição de 

dividendos no valor de R$ 3,7155 por 

ação preferencial e ordinária em 

circulação. De acordo com a companhia, 

o valor aproximado é de R$ 48,5 bilhões. 

Do total, R$ 3,1387 são dividendos 

referentes à antecipação da 

remuneração aos acionistas relativa ao 

exercício de 2022. 

 

Outros R$ 0,5767 por ação serão pagos à 

conta de reservas de retenção de lucros 

constantes no balanço de 2021, como 

dividendos intermediários. Os 

dividendos serão pagos em duas 

parcelas de R$ 1,8577, nos dias 20 de 

junho e 20 de julho. O governo tem 

36,61% do capital total da estatal. 

 

A Petrobras ressaltou ainda que o 

dividendo está alinhado a sua política de 

remuneração, que estabelece que a 

empresa pode distribuir 60% da 

diferença entre o fluxo de caixa 

operacional e investimentos caso o 

endividamento bruto seja inferior a US$ 

65 bilhões. 

 

Em relação ao resultado do primeiro 

trimestre, a companhia destacou que a 

receita de vendas da estatal somou R$ 

141,64 bilhões no período, avanço de 

64,4%, ante a receita de R$ 86,17 bilhões 

do mesmo intervalo de 2021. E o 

resultado antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda, na 

sigla em inglês) ajustado teve aumento 

de 58,8% no trimestre, para R$ 77,71 

bilhões, ante os R$ 48,95 bilhões do 

período de janeiro a março do ano 

anterior. 

 

O endividamento líquido da empresa 

chegou a R$ 189,85 bilhões no fim de 

março, queda de 28,6% ante o 

endividamento do fim de dezembro do 
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ano passado, de R$ 265,78 bilhões. Em 

março de 2021, a cifra tinha alcançado 

R$ 332,86 bilhões. 

 

Com isso, a alavancagem financeira, 

medida pela relação entre dívida líquida 

e Ebitda ajustado ficou em 0,81 vez, ante 

1,09 vez no fim de dezembro e 2,03 vezes 

um ano atrás. Em dólares, a dívida 

líquida da estatal atingiu US$ 40,1 

bilhões, ante US$ 58,42 bilhões no fim 

de março de 2021. O resultado 

financeiro líquido foi positivo em R$ 

2,98 bilhões, ante R$ 13,8 bilhões 

negativos no trimestre anterior e R$ 

30,75 bilhões no mesmo período de um 

ano atrás. 

 

A receita financeira alcançou R$ 1,36 

bilhão, uma queda de 8,4% na 

comparação com o período de outubro a 

dezembro de 2021, porém, mais que 

dobrou em relação a igual trimestre do 

ano passado. O resultado refletiu, 

principalmente, os ganhos cambiais do 

real frente ao dólar, o qual valorizou-se 

15% de janeiro a março, depois de recuar 

3% no quarto trimestre. 

 

A estatal encerrou o primeiro trimestre 

deste ano com R$ 87,6 bilhões em caixa, 

montante 41% acima aos R$ 62,11 

bilhões do quarto trimestre de 2021. 

 

No release que divulgou sobre o 

resultado do primeiro trimestre, a 

estatal afirmou ainda que não pode - 

devido à legislação vigente - praticar 

preços artificialmente baixos e 

desalinhados ao mercado. A companhia 

ressaltou ainda que não controla, mas 

apenas busca seguir os preços de 

mercado de petróleo e derivados. 

 

A manifestação da companhia sobre o 

assunto aconteceu pouco depois de o 

presidente da República, Jair Bolsonaro, 

afirmar, em sua live semanal, que o lucro 

da empresa é um “crime inadmissível” e 

pedir que a companhia não volte a elevar 

os preços dos combustíveis. 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/06/resultado-da-
petrobras-supera-expectativas-e-
atinge-r-445-bi.ghtml  
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Empresas 

Minério de ferro recua 4,7% 
no norte da China, para US$ 
139 por tonelada 
 
Queda refletiu o receio de que a 
manutenção da estratégia sanitária da 
China, que tem levado a sucessivos 
lockdowns, afete o crescimento da 
economia doméstica do país 
 
Por Stella Fontes, Valor — São Paulo 
06/05/2022 10h45  Atualizado há 38 
minutos 

 
Os preços do minério de 

ferro caíram com força nesta sexta-

feira (06), após o presidente Xi 

Jinping reafirmar o compromisso 

de seu governo com a política de 

“covid zero” na China. 

 

O país é o maior importador da matéria-

prima no mundo e há receio de que a 

manutenção da estratégia sanitária, que 

tem levado a sucessivos lockdowns, afete 

o crescimento da economia doméstica. 

 

Nos portos do norte da China, o minério 

com teor de 62% de ferro encerrou o dia 

a US$ 139 a tonelada, com queda de 

4,7% em comparação à véspera, segundo 

índice Platts, da S&P Global Commodity 

Insights. 

 

Esse é o preço baixo no mercado à vista 

em dez dias. Agora, a principal matéria-

prima do aço exibe queda de 2,4% em 

maio. No ano, a valorização acumulada 

foi reduzida a 16,8%. 

 

Na Bolsa de Commodity de Dalian 

(DCE), os contratos mais negociados, 

para setembro, fecharam o dia em baixa 

de 5,1%, para 825 yuan por tonelada. 

 
— Foto: Pixabay 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/06/minrio-de-ferro-
recua-47-pontos-percentuais-no-norte-
da-china-para-us-139-por-
tonelada.ghtml  
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Legislação 

União negocia dívidas de R$ 
263 bi com contribuintes 
 
Número de acordos firmados com a 
Fazenda Nacional atingiu a marca de 1,1 
milhão em abril 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
06/05/2022 05h01  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Tiago Reis: acordos fechados com base 

na condição econômica de cada devedor 

— Foto: Divulgação 

 

O número de acordos fechados por 

empresas e pessoas físicas com 

a União para pagamento de dívidas 

fiscais atingiu a marca de R$ 1,1 

milhão no mês de abril - somando R$ 

263 bilhões em valores negociados. Os 

contribuintes vêm se valendo da 

chamada “transação tributária”, que 

permite à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) 

conceder descontos e parcelamento

s. 

 

Essa modalidade existe há pouco mais 

de dois anos. Foi instituída em fevereiro 

de 2020, por meio da Lei nº 13.988. O 

Fisco, desde então, tem permissão para 

sentar à mesa e negociar - inclusive 

dívidas de altíssimo valor. 

A Universidade Candido Mendes, 

por exemplo, fechou acordo há poucos 

dias para regularizar um passivo de R$ 

1,25 bilhão. Foi a maior quantia 

negociada pela equipe da procuradoria 

na 2ª Região, que abrange os Estados do 

Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

 

Em São Paulo, casos bilionários vêm 

sendo registrados desde o ano passado. 

O Grupo Ruas, que atua no transporte 

urbano, fechou acordo para pagamento 

de R$ 3,12 bilhões no mês de julho. Já 

a Inepar, do setor de infraestrutura, 

formalizou a renegociação de R$ 2,6 

bilhões de dívidas fiscais em dezembro. 

 

Funciona de forma diferente do que se 

via nos parcelamentos do tipo Refis, 

que previam uma modelagem única de 

descontos e parcelamentos. Ou seja, um 

só cálculo para todos os contribuintes do 

país que quisessem aderir. 

 

Nas transações, os acordos são “sob 

medida” - para um conjunto específico 

de contribuintes ou de forma 

individualizada. O desconto e o valor da 

entrada e das parcelas, nesses casos, 

variam conforme o fluxo de caixa e a 

capacidade de pagamento. 

 

“A transação considera a efetiva situação 

econômica do contribuinte. É a única 

política pública capaz de permitir a 

regularização com respeito aos 

princípios da igualdade, da Justiça e da 

livre concorrência”, diz o procurador 

João Grognet, coordenador-geral de 

estratégias de recuperação de créditos 

da PGFN. 

 

Existem diferentes modalidades. Mais 

de dez. Em uma delas, chamada de 

transação individual, o Fisco e o 

contribuinte sentam à mesa para 

negociar. É destinada para aqueles que 

têm dívidas de mais de R$ 15 milhões. 
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Foi o modelo utilizado tanto pela 

Candido Mendes como pelo Grupo Ruas 

e a Inepar. 

 

Os descontos, em regra geral, são de 

até 50% e a dívida pode ser parcelada 

em um prazo máximo de 84 meses. 

Empresas em recuperação judicial - caso 

da Inepar e da Candido Mendes - têm 

mais vantagens. Os descontos podem 

alcançar 70% e o prazo de pagamento 

vai a 120 meses. 

 

Pessoas físicas, micro e pequenas 

empresas, instituições sem fins 

lucrativos e de educação são ainda 

mais favorecidas. Se encaixam no 

percentual mais alto, de 70%, e podem 

parcelar as dívidas em até 145 meses. 

 

A Universidade Candido Mendes, além 

de estar em processo de recuperação, 

cumpre os requisitos para aproveitar a 

melhor condição de pagamento. A dívida 

original, de R$ 1,25 bilhão, com o 

acordo, foi reduzida para cerca de R$ 

400 milhões. A quitação ocorrerá em 

145 meses. 

 

As outras modalidades de transação 

disponíveis aos contribuintes têm 

condições predeterminadas em um 

edital ou portaria e funcionam por 

adesão. Nesta semana, por exemplo, foi 

lançado edital para a negociação de 

discussões sobre amortização de 

ágio que estejam na esfera 

administrativa ou judicial. 

 

Esse litígio, segundo a Receita 

Federal, envolve em torno de R$ 150 

bilhões. Quem optar pelo acordo, 

precisa desistir do processo. Há previsão 

de descontos de até 50% e o prazo de 

adesão se encerra em 29 de julho. 

 

Antes, em 30 de junho, há previsão de 

encerramento de prazo de uma leva de 

outras transações. Dentre elas, duas 

pioneiras, instituídas durante a 

pandemia. A chamada de extraordinária 

permite o pagamento da dívida com 

entrada em três vezes e o restante em 81 

prestações - ou 142 se for pessoa física. 

 

A outra, denominada excepcional, 

possibilita o pagamento das dívidas em 

84 parcelas ou 145 se for pessoa física, 

com entrada reduzida e diluída em 12 

meses e descontos de até 70% em multas 

e juros. 

 

A transação individual - direcionada aos 

contribuintes que têm dívidas de valor 

elevado - não tem prazo para que os 

acordos sejam propostos. E funcionam 

de forma mais customizada. 

 

“Conseguimos ajustar de acordo com a 

condição econômica de cada devedor”, 

diz Tiago Voss dos Reis, procurador-

chefe da unidade virtual da procuradoria 

na 2ª região. Ele e a procuradora Andréa 

Borges Araújo estiveram à frente das 

negociações com a Candido Mendes. 

 

A universidade, por exemplo, nos dois 

primeiros anos, vai pagar parcelas 

mensais menores. Ficou acordado dessa 

forma para conciliar os pagamentos à 

União com os compromissos assumidos 

no processo de recuperação judicial. 

 

A partir do terceiro ano do acordo, com 

o caixa menos comprometido, o valor 

das parcelas aumenta. Ainda assim, em 

formato customizado: serão 11 

prestações ordinárias, que 

representarão 0,5% da dívida, e uma 

extraordinária, que corresponderá a 7%. 

Essa, de valor elevado, é chamada de 

“prestação balão” - serve como reforço 

ao pagamento. 

 

Essas prestações de alto valor estão 

relacionadas à venda de imóveis da 
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universidade. A Candido Mendes tem 

um plano de desinvestimento em curso e 

a expectativa é de que as vendas sejam 

realizadas antes dos vencimentos 

acordados com a União. Se não der 

tempo, no entanto, terá que pagar a 

quantia da mesma forma. 

 

A universidade ofereceu outros imóveis 

e ativos como garantia ao pagamento. E, 

além disso, dois gestores constam como 

fiadores da dívida. Se a Candido Mendes 

não cumprir o acordo, terão que 

responder com o patrimônio pessoal. 

 

Havia dívidas tributárias e 

previdenciárias acumuladas desde os 

anos 1980. “Era acompanhada há muito 

tempo pela procuradoria. Com a 

transação, além da perspectiva de 

pagamento, nós reduzimos 

litigiosidade”, afirma a procuradora 

Andréa Borges Araújo. 

 

Celso Viana, pró-reitor jurídico da 

Candido Mendes, vê a transação como 

um grande feito. A universidade está em 

processo de reestruturação societária, 

para se transformar em empresa - hoje 

responde como sociedade sem fins 

lucrativos - e a regularização fiscal, diz, 

solidifica esse processo. “Traz total 

segurança para potenciais parceiros 

investidores.” 

 

O processo de recuperação da Candido 

Mendes é liderado pelo advogado Luiz 

Roberto Ayoub, desembargador 

aposentado do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro (TJRJ). Atualmente, é 

sócio do escritório Galdino & Coelho. 

 

Para ele, a negociação do passivo fiscal 

consolida a viabilidade do processo de 

recuperação e “comprova a plena 

capacidade da instituição de quitar todas 

as suas dívidas”. As negociações com a 

PGFN foram encabeçadas pelo 

advogado tributarista Gustavo Brigagão. 

 

Só ficaram de fora do acordo as dívidas 

relacionadas ao FGTS. Essa questão está 

sendo discutida judicialmente. A 

Candido Mendes fechou acordo de 

pagamento com os trabalhadores no 

processo de recuperação judicial. A 

PGFN, no entanto, entrou com recurso 

porque os descontos acertados ficaram 

acima do limite permitido pela resolução 

do Conselho Curador do FGTS. 

 

Hoje, vale decisão do juiz da recuperação 

judicial em favor da Candido Mendes. 

Inclusive, com determinação para a 

emissão da certidão de regularidade. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/05/06/uniao-negocia-
dividas-de-r-263-bi-com-
contribuintes.ghtml  
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Economia 

Alta da Selic encarece de 
crédito imobiliário a cheque 
especial. Entenda 
 
Taxa média de juros no rotativo do 
cartão saltou de 327% para 355,19% em 
um ano e agora deve subir mais. No 
cheque especial, chega a 132% ao ano 
 
Letycia Cardoso 
06/05/2022 - 00:00 / Atualizado em 
06/05/2022 - 10:10 
 

Notas de real: Selic está em 12,75% ao 

ano Foto: Arquivo 

 

RIO - A alta da taxa básica de juros do 

Brasil, a Selic, para 12,75%, anunciada 

na quarta-feira pelo Banco Central (BC), 

tem efeitos contrários para quem tem 

dinheiro para investir e quem precisa de 

financiamento ou já está endividado. 

 

Se, por um lado, a maior parte das 

aplicações em renda fixa passa a dar um 

retorno maior, por outro, o custo do 

crédito fica mais alto. Em média, desde 

o início do atual ciclo de alta dos juros, o 

crédito ficou 8,08% mais caro. 

 

Isso significa que os consumidores que 

precisarem usar cheque especial ou 

cartão de crédito numa emergência ou 

financiar um carro ou uma casa terão 

que pagar mais aos financiadores por 

causa dos juros mais altos. 

Sérgio Vale, economista-chefe da MB 

Associados, diz que esse é mesmo o 

objetivo prático do aumento do juro: 

reduzir o consumo para frear a alta de 

preços. 

 

— É normal esperar que o sistema 

financeiro repasse isso ao consumidor 

final, já que o objetivo do BC é 

desacelerar a economia e, com isso, ter 

uma reversão da inflação lá na frente. O 

caminho é desestimular o crédito — 

explica. 

 

Crédito pessoal supera 80% ao 
ano 
 
Um levantamento feito pelo economista 

e diretor de pós-graduação do 

UniAnchieta, Filipe Pires, com base em 

dados do BC mostra que a taxa média de 

juros cobrada pelo rotativo do cartão de 

crédito saltou de 327,04% ao ano em 

fevereiro de 2021, quando a Selic estava 

no patamar de 2%, para 355,19% em 

fevereiro de 2022, quando o juro básico 

era de 10,75%. 

 

Notas de R$ 200: o custo do dinheiro 

ficou mais alto com aperto monetário 

contra a inflação Foto: Adriano 

Machado / Reuters/2-9-22 

 

Nesse mesmo período, a taxa do cheque 

especial acelerou de 125,52% ao ano 

para 132,6%. O efeito contrário ocorreu, 

no entanto, com crédito pessoal não 

consignado, cujo custo caiu de 84,45% 

para 83,42% ano ano, mas ainda assim é 

muito alto perto da Selic de 12,75%. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bc-eleva-juros-pela-10-vez-seguida-selic-atinge-1275-maior-patamar-desde-fevereiro-de-2017-1-25500403
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bc-eleva-juros-pela-10-vez-seguida-selic-atinge-1275-maior-patamar-desde-fevereiro-de-2017-1-25500403
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Segundo Pires, a exceção pode ser 

explicada pela alta concorrência no 

produto, o qual é oferecido não só pelos 

bancos tradicionais, mas também pelas 

fintechs. 

 

E acrescenta: 

 

— Outro fator que explica o crédito 

pessoal ter ficado mais barato é que, com 

maior inadimplência, há maior 

limitação. Ou seja, para reduzir o risco, 

o banco agora só empresta para quem 

ele quer e, muitas vezes, usa algum bem 

como garantia, como carro, casa. Há, até 

mesmo, empréstimos condicionados ao 

celular, algo que a maioria das pessoas 

de classes C e D tem. 

 

Cartão de crédito e cheque 
especial 
 
Economistas avaliam que os produtos 

que terão maior alta nas taxa de juros 

são cartão de crédito e limte de cheque 

especial, muito usados para o consumo 

no dia a dia. 

 

Durval Meirelles, professor de 

Economia da Universidade Veiga de 

Almeida, teme que os novos valores 

pressionem ainda mais o orçamento dos 

endividados e inadimplentes: 

 

— Com a Selic aumentando, todas as 

taxas de juros pesam muito no bolso. O 

cartão de crédito pode chegar a 400% ao 

ano. É muito para um país que possui 60 

milhões de CPFs inadimplentes no 

SPC/SERASA e seis milhões de micro e 

pequenas empresas devendo a bancos 

ou fornecedores. 

 

Ele acrescenta: 

 

— Para quem já está precisando de 

recursos para poder se alimentar, fica 

muito difícil visto que o salário mínimo 

está com um valor muito baixo. Em 

termos reais, é o mínimo mais baixo dos 

últimos anos. 

 

Ricardo Jorge, sócio da Quantzed, 

empresa de tecnologia e educação 

financeira para investidores, diz que o 

custo do cheque especial em relação à 

Selic é mais caro do que o custo de 

outros créditos: 

 

— Com o cheque especial, você paga 

mais que o dobro do que se pegasse um 

outro tipo de empréstimo. Com o nível 

de inadimplência mais alto, as 

instituições que oferecem o crédito vão 

querer cobrar um spread (margem de 

lucro) ainda maior para compensar esse 

risco. 

 

Empréstimo pessoal e consignado 
 
Myrian Lund, economista do FGV, 

destaca que as taxas de juros vêm 

subindo sem acompanhar a mesma 

proporção da taxa Selic porque as 

instituições financeiras não reduziram o 

custo do crédito em simetria quando o 

Copom anunciou uma taxa básica de 2%. 

Dessa forma, ganharam uma margem, 

usada agora. 

 

Como ficam os investimentos com Selic 

de volta aos dois dígitos. Foto: Pixabay 

 

O crédito consignado, tipo de 

empréstimo em que a parcela é 

descontada direto do contracheque de 

pagamento, no entanto, é o que mais 

vem sofrendo com a alta dos juros: 
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— Você conseguia pegar consignados a 

menos de 1% ao mês. Agora, o banco que 

praticou essa taxa não consegue nem 

mais remunerar os seus aplicadores. 

Hoje, um empréstimo barato está na 

faixa de 2,5% ao mês. 

 

A economista ainda diz que, para 

conseguir empréstimos melhores, o 

ideal é negociar com antecedência com a 

instituição e ter histórico de bom 

pagador. 

 

— Se pegar empréstimo na boca do 

caixa, no balcão do gerente ou não tiver 

bom score, vai pagar algo em torno de 

5% ao mês. Para pegar dinheiro mais 

barato, tem que chegar no banco e avisar 

que vai precisar de dinheiro na semana 

seguinte, por exemplo. Aí eles têm 

tempo de analisar o perfil e oferecer algo 

melhor — sugere. 

 

Crédito imobiliário 
 
O professor de Economia do Ibmec-RJ, 

Caio Ferrari Ferreira, argumenta que 

não é possível saber em quanto as 

instituições financeiras irão encarecer as 

suas linhas de crédito porque as tarifas 

são relacionadas não só á Selic, mas 

também a políticas internas e a choques 

externos que a economia possa vir a 

sofrer. 

 

Preço de imóveis é puxado pela 

disparada na taxa Selic e nos custos da 

construção civil Foto: Agência O Globo 

 

Olhando para o movimento de mercado, 

ressalta que o Indicador de Custo do 

Crédito (ICC), que mede o custo médio 

de todo o crédito do Sistema Financeiro 

Nacional, atingiu 19,4% a.a., elevando-

se 2,2 pontos percentuais em 12 meses. 

 

Para Sérgio Vale, economista-chefe da 

MB Associados, o mercado imobiliário 

não sofrerá grandes mudanças porque 

tem maior garantia. 

 

— Boa parte dessa alta já foi incorporada 

ao sistema. O que podemos ter agora é 

um aumento marginal, já que a taxa está 

significativamente elevada — opina. 

 

Bancos dizem que Selic é só um 
dos fatores 
 
Ao GLOBO, o Itaú Unibanco informou 

que, como a Selic é um componente 

importante na precificação das taxas 

para os clientes, mas também levam em 

consideração as condições de mercado, 

custos operacionais, tributos e 

inadimplência. 

 

O banco admite que a alta da Selic pode 

ter impacto em alguns produtos de 

crédito oferecidos pelo banco, mas tem 

como posicionamento oferecer 

condições competitivas aos clientes. 

 

O Banco do Brasil também comentou 

que sua política de preços tem base em 

fundamentos de mercado. Porém, 

"monitora constantemente as taxas de 

juros dos produtos de crédito para 

pessoas físicas e jurídicas, sempre com o 

propósito de estabelecer condições 

competitivas". 

 

A Caixa informou que a definição das 

taxas de juros se baseia na análise da 

associação de fatores mercadológicos e 

conjunturais dentro das regras 

prudenciais de definição das condições 

do crédito. O banco estatal diz buscar 

constantemente o equilíbrio financeiro 
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de suas operações e pela adoção das 

melhores taxas do mercado. 

 

Bradesco e Santander não responderam. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/alta-da-selic-encarece-
de-credito-imobiliario-cheque-especial-
entenda-25501724  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/alta-da-selic-encarece-de-credito-imobiliario-cheque-especial-entenda-25501724
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/alta-da-selic-encarece-de-credito-imobiliario-cheque-especial-entenda-25501724
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/alta-da-selic-encarece-de-credito-imobiliario-cheque-especial-entenda-25501724
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/alta-da-selic-encarece-de-credito-imobiliario-cheque-especial-entenda-25501724
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Economia 

Presidente da Petrobras diz 
que empresa vai seguir 
preços de mercado 
 
José Mauro Coelho participou de call 
com analistas na manhã desta sexta-
feira 

 
Bruno Rosa 
06/05/2022 - 10:46 / Atualizado em 
06/05/2022 - 11:25 
 

O presidente da Petrobras, José Mauro 

Coelho, em call com analistas Foto: 

Reprodução 

 

RIO - O presidente da Petrobras, José 

Mauro Coelho, disse que a empresa vai 

continuar seguindo os preços de 

mercado como forma de gerar riqueza 

para a sociedade e evitar o 

desabastecimento. 

 

O executivo participou da apresentação 

de resultados financeiros do primeiro 

trimestre deste ano que foi transmitida 

pela internet.  Ontem,  a estatal 

anunciou lucro líquido de 

R$  44,561  bilhões no primeiro 

trimestre deste ano.  O resultado 

representa uma alta de 3.718,4% em 

relação ao R$ 1,16 bilhão obtido no 

mesmo período do ano passado. 

 

- Não é só preço do barril. É gestão 

responsável que tem sido feita nos 

últimos anos. Não podemos nos desviar 

da prática de preços de mercado. É uma 

condição necessária para a geração de 

riqueza não só  para a empresa, mas para 

toda a sociedade brasileira, fundamental 

para a atração de investimentos do país 

e para garantir o suprimento dos 

derivados que o Brasil precisa importar 

- disse ele. 

 

Coelho lembrou ainda que o Brasil hoje 

é importador de vários derivados como 

diesel, GLP (gás de botijão), gasolina e 

querosene de aviação (QAV). 

 

Pouco antes da divulgação do 

resultado, o presidente Jair Bolsonaro 

fez duras críticas aos lucros da estatal, 

menos de um mês depois de ele trocar o 

comando da empresa. 

 

Defasagem chega a 21% em diesel 
 
A Petrobras está sem reajustar os preços 

do diesel e gasolina nas refinarias desde 

o dia 11 de março. Nas últimas semanas, 

representantes dos importadores vêm 

sinalizando que a defasagem de preços 

pode gerar falta de combustíveis em 

alguns locais do Brasil. 

 

Dados da Abicom, que representa as 

importadores, apontam que nesta sexta-

feira a defasagem média do diesel está 

em 21% (R$1,27 por litro) e da gasolina, 

em 17% (R$0,78 por litro). 

 

Cenário é de 'cautela', diz estatal 
 
Perguntado sobre os riscos de 

desabastecimento,  Cláudio Mastella, 

diretor de Comercialização e Logística 

da estatal, disse que a empresa vê o 

cenário hoje "com cautela": 

 

- O mercado é atendido por várias 

empresas. Não temos visibilidade dos 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/615845-petrobras-registra-lucro-de-4456-bilhoes-no-primeiro-trimestre-alta-de-mais-de-3700-rv1-25501539
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/615845-petrobras-registra-lucro-de-4456-bilhoes-no-primeiro-trimestre-alta-de-mais-de-3700-rv1-25501539
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-diz-que-lucro-da-petrobras-um-crime-que-brasil-pode-quebrar-se-estatal-aumentar-preco-dos-combustiveis-25501880
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-diz-que-lucro-da-petrobras-um-crime-que-brasil-pode-quebrar-se-estatal-aumentar-preco-dos-combustiveis-25501880
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/petrobras-jose-mauro-ferreira-coelho-eleito-novo-presidente-da-estatal-saiba-quem-o-escolhido-25465430
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/petrobras-jose-mauro-ferreira-coelho-eleito-novo-presidente-da-estatal-saiba-quem-o-escolhido-25465430
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demais agentes. Enxergamos com 

cautela o cenário atual devido aos baixos 

estoques de diesel nos tanques de 

armazenagem  (no exterior) - afirmou 

ele. 

 

Mastella disse ainda que a empresa vêm 

reforçando a atuação em suas operações 

no exterior, como em Houston, Roterdã 

e Cingapura. Ele citou a crise da Covid-

19 e a guerra na Ucrânia como principais 

motivos para a instabilidade global. 

 

- Estamos mantendo contato com as 

cadeias globais sejam armadores e 

tradings. Isso permite monitorar os 

fluxos de derivados e as demandas 

regionais. E com isso buscamos 

antecipar risco. 

 

O presidente da Petrobras  lembrou, em 

sua apresentação, que a estatal vai seguir 

com o plano de negócios que já havia 

sido estabelecido pela empresa antes de 

sua chegada à estatal, mês passado: 

 

-Seguiremos comprometidos e 

aderentes à estratégia delineada ao 

nosso plano estratégico. 

 

Foco no pré-sal, diz Coelho 
 
Ele destacou a ênfase aos ativo do pré-

sal. Em cinco anos, vão entrar em 

operação 13 das 15 plataformas 

previstas. Isso vai proporcionar 

aumento de produção em petróleo e gás, 

afirmou ele. 

 

-Temos a perspectiva de aumento de 

500 mil de barris de óleo equivalente 

(boe) em nossa produção nos próximos 

cinco anos. 

 

Citou a continuidade na venda de ativos, 

com "ajuste de portfólio", com operações 

que geram menor retorno financeiro e 

com menor aderência ao planejamento 

estratégico. Lembrou também os 

acordos com o governo para se desfazer 

de refinarias e ativos de gás natural. 

 

- Esses processos permitem que outras 

empresas desenvolvam outros recursos. 

Isso vai fortalecer a economia brasileira. 

 

Entre os investimentos, Coelho afirmou 

que vai destinar US$ 7 bilhões em refino 

e gás natural nos próximos cinco anos 

com aumento de segurannça e eficiência 

energética. 

 

A companhia informou ainda vai 

distribuir R$ 48,5 bilhões em 

dividendos a seus acionistas.  Grande 

parte do valor se refere a antecipação da 

remuneração aos acionistas relativa ao 

exercício de 2021, quando teve lucro 

recorde de R$ 106 bilhões. 

 

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

esidente-da-petrobras-diz-que-

empresa-vai-seguir-precos-de-

mercado-25502146  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/2270-petrobras-vai-pagar-485-bilhoes-em-dividendos-seus-acionistas-25501705
https://oglobo.globo.com/economia/2270-petrobras-vai-pagar-485-bilhoes-em-dividendos-seus-acionistas-25501705
https://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-petrobras-diz-que-empresa-vai-seguir-precos-de-mercado-25502146
https://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-petrobras-diz-que-empresa-vai-seguir-precos-de-mercado-25502146
https://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-petrobras-diz-que-empresa-vai-seguir-precos-de-mercado-25502146
https://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-petrobras-diz-que-empresa-vai-seguir-precos-de-mercado-25502146
https://oglobo.globo.com/economia/conheca-as-refinarias-que-petrobras-decidiu-vender-24645859
https://oglobo.globo.com/economia/conheca-as-refinarias-que-petrobras-decidiu-vender-24645859
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Economia 

Inflação acima de 10% pelo 2º 
ano seguido começa a entrar 
no radar de economistas 
 
Com guerra na Ucrânia, lockdown na 
China, juros mais altos nos EUA e 
aumento de preços mais disseminado, 
projeções para o IPCA têm subido 
consistentemente 
 
Maria Regina Silva, Cícero Cotrim, 
Guilherme Bianchini e Thaís Barcellos, 
O Estado de S.Paulo 
05 de maio de 2022 | 15h00 

 
A possibilidade de o Brasil registrar, pelo 

segundo ano seguido, 

uma inflação acima de 10% começou a 

entrar no radar dos economistas. A 

possibilidade vem crescendo em meio 

aos persistentes impactos da guerra na 

Ucrânia, dúvidas sobre o efeito da 

política de "covid zero" na China nas 

cadeias produtivas, aumento dos juros 

nos Estados Unidos e o espalhamento 

das altas de preços no Brasil. Além disso, 

o cenário eleitoral no Brasil também 

aparece como fator de pressão adicional. 

 

Se isso de fato acontecer, será a primeira 

vez, desde o início do Plano Real, que o 

País teria inflação de dois dígitos por 

dois anos seguidos - no ano passado, 

ficou em 10,06%. Com esse cenário, a 

taxa de juros básica, que foi elevada 

pelo Banco Central nesta quarta-feira, 

4, para 12,75% ao ano, teria 

provavelmente de subir acima dos 

patamares hoje projetados e se manter 

alta por mais tempo. E começam a voltar 

também os temores de inércia 

inflacionária e indexação, "doenças" da 

época da hiperinflação em que as altas 

de preços passadas acabavam se 

refletindo nos preços futuros e 

mantendo a inflação em alta.  

 

O banco BNP Paribas foi o primeiro a 

elevar, oficialmente, a projeção 

de IPCA em 2022 para 10% - o dobro do 

teto da meta. "Esperamos pressão dos 

mesmos setores, mas com impacto mais 

forte e duradouro", disseram Gustavo 

Arruda, chefe de pesquisa para América 

Latina do BNP, e Laiz Carvalho, 

economista para Brasil da instituição, 

em relatório. "E esperamos que parte 

dos aumentos de preços em 2022 afetem 

a inflação de 2023." A projeção do BNP 

Paribas para o IPCA fechado no ano que 

vem subiu de 4,5% para 5% (o teto da 

meta no ano que vem é de 4,75%). 

 

Segundo Carla Argenta, economista-

chefe da CM Capital, a probabilidade de 

o IPCA atingir dois dígitos em 2022 

aumentou de 10% para 30% nos últimos 

dois meses. Ela atribui o risco crescente 

à mudança de dinâmica da inflação. 

 

"Há alguns meses, imaginávamos que 

essa inflação mais elevada tinha a 

mesma característica de 2021. Hoje, 

vemos uma situação diferente, com 

espalhamento preocupante e núcleos 

afetados, sem a evolução esperada para 

os itens que o BC tem maior condição de 

controlar", diz. "Nossa expectativa atual 

para o IPCA 2022 está em 8,4%, mas 

pode chegar a um patamar até mais 

elevado que o de 2021. É uma 

possibilidade que não é remota." 

 

João Fernandes, economista da 

Quantitas, elevou, nos últimos dias, a 

projeção de IPCA de 2022 de 8,8% para 

9%, e alertou que os riscos ainda são 

para cima. Um novo reajuste de preços 

de combustíveis por parte 

da Petrobras, por exemplo, 

adicionaria até 0,2 ponto porcentual à 

estimativa.  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus-impacto-economico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/china-asia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/estados-unidos-america-do-norte
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eleicoes-2022
https://tudo-sobre.estadao.com.br/plano-real
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca
https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
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"Nós temos ficado, ao longo de todo esse 

ciclo, na banda superior das projeções de 

inflação, mas algumas coisas vêm se 

materializando em um sentido ainda 

mais de alta do que o esperado", diz 

Fernandes. Entre as pressões sobre o 

IPCA o economista cita os aumentos de 

vestuário, devido à alta do algodão no 

mercado internacional, além de 

reajustes acima do esperado para 

distribuidoras de energia e das altas de 

passagens aéreas. 

 

Preços dos alimentos  
 
De acordo com o BNP Paribas, a 

principal pressão virá de alimentos, cuja 

taxa deve ter a maior variação de preços 

em 2022, de 17%. Mas o banco estima 

ainda impactos vindos do petróleo, de 

problemas na cadeia de suprimentos 

mundial e da expectativa de aceleração 

da atividade de serviços no Brasil. 

 

Consumidor faz compra em 

supermercado; economistas veem 

possibilidade de o Brasil registrar, pelo 

segundo ano seguido, uma inflação 

acima de 10%.  Foto: Daniel 

Teixeira/Estadão 

 

"O impacto de alimentos é por conta de 

vários fatores. Com a guerra - e sua 

continuidade - acaba tendo impacto na 

produção de trigo para o mundo e na 

demanda por outros grãos. Já vemos 

preços mais altos de milho, trigo. Tem 

pressão sobre combustíveis. Uma outra 

preocupação é com a política de 'covid 

zero' na China, que tem elevado custos 

com fretes, enquanto há portos 

parados", diz Laiz Carvalho, do BNP 

Paribas. 

 

Na XP Investimentos, as projeções para 

o IPCA são atualmente 7,4% para 2022 e 

4% para 2023, mas o economista-chefe, 

Caio Megale, admite que uma taxa de 9% 

este ano é um cenário bastante plausível, 

mesmo com a Selic alcançando 13,75% 

em junho. 

 

Megale cita riscos para cima na projeção 

de preços de alimentos, de serviços, 

sustentado pela reabertura econômica e 

programas de antecipação de renda do 

governo, no setor industrial, com os 

lockdowns na China, e também em 

preços administrados, com os reajustes 

anuais nas distribuidoras rodando em 

torno de 20%. 

 

"Quando começa a apertar item por 

item, só tem risco para cima. Não vamos 

mexer na projeção ainda. Mas, fazendo 

uma pequena análise de sensibilidade, o 

7,4% vira 9% muito fácil", diz. "Se 

escorregar para faixa 9% de fato, a 

projeção para 2023 não vai ficar em 4%. 

Pode colocar mais 0,5 ponto a 1 ponto. 

Já fica muito no limiar da banda de 

tolerância ou até talvez acima", diz 

Megale, sobre o teto da meta de 4,75% 

no ano que vem. 

 

Efeito das eleições 
 
Loureiro, da Trafalgar, também 

reconhece risco para cima para o IPCA 

em caso de uma tensão eleitoral que leve 

a um aumento mais forte do dólar. Em 

2023, o economista espera um IPCA 

próximo de 4%, mas também vê a 

chance de um nível maior, a depender da 

política econômica e fiscal adotada pelo 

próximo governo. O economista lembra 

que os dois líderes das pesquisas já 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
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sinalizaram perspectivas de flexibilizar 

o teto de gastos. 

 

"O tema é: vai ser quase inevitável falar 

de mais impostos, mas qual é o apetite 

do Congresso e da sociedade para 

aceitar isso? Esse é um cenário que pode 

contaminar mais as expectativas e levar 

a uma convergência da inflação para 

patamares mais altos", afirma. 

 

Carla Argenta, da CM, acrescenta ainda 

que medidas de cunho populista do 

governo, como o aumento do Auxílio 

Brasil e programas robustos de curto 

prazo, acabam minimizando os efeitos 

da política monetária no combate à 

inflação. "Quando analisamos sob essa 

perspectiva, quase não existem vetores 

que fariam a gente enxergar um 

arrefecimento inflacionário mais 

significativo", afirma. 

 

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

ias/geral,inflacao-acima-10-por-cento-

segundo-ano-seguido,70004058227  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

INSS paga décimo terceiro 
antecipado a NIS finais 5 e 0; 
veja o calendário 
 
Nesta semana, mais de 31 milhões de 
segurados devem receber a primeira 
parcela 
 
Redação, O Estado de S.Paulo 
06 de maio de 2022 | 10h50 

 
O Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) paga nesta sexta-feira, 

6, a antecipação do décimo terceiro a 

aposentados e pensionistas que recebem 

mais de um salário mínimo e que têm 

dígitos finais do Número de 

Inscrição Social (NIS) 5 e 0. Para 

quem recebe até um salário mínimo, o 

pagamento também será realizado aos 

que possuem NIS final 0.   

 

Previdência Social; previsão é que, nesta 

primeira semana, mais de 31 milhões de 

segurados recebam a primeira parcela 

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil 

 

A previsão é que, nesta primeira 

semana, mais de 31 milhões de 

segurados recebam a primeira parcela. 

Confira o calendário de pagamento: 

Para quem recebe até um salário 

mínimo de benefício, a primeira parcela 

do adiantamento virá em:  

 

 Último número do benefício 1: 

25 de abril  

 Último número do benefício 2: 

26 de abril  

 Último número do benefício 3: 

27 de abril  

 Último número do benefício 

4: 28 de abril  

 Último número do benefício 5: 

29 de abril  

 Último número do benefício 6: 

02 de maio  

 Último número do benefício 7: 

03 de maio  

 Último número do benefício 8: 

04 de maio  

 Último número do benefício 9: 

05 de maio  

 Último número do benefício 0: 

06 de maio  

 

Para quem recebe acima de um salário 

mínimo de benefício, a primeira parcela 

do adiantamento virá em:  

 

 Último número do benefício 1: 

02 de maio  

 Último número do benefício 2: 

03 de maio  

 Último número do benefício 3: 

04 de maio  

 Último número do benefício 4: 

05 de maio  

 Último número do benefício 5: 

06 de maio  

 Último número do benefício 6: 

02 de maio  

 Último número do benefício 7: 

03 de maio  

 Último número do benefício 8: 

04 de maio  

 Último número do benefício 9: 

05 de maio  

 Último número do benefício 0: 

06 de maio  

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/inss-instituto-nacional-do-seguro-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inss-instituto-nacional-do-seguro-social
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Para quem recebe até um salário 

mínimo de benefício, a segunda parcela 

do adiantamento virá em:  

 

 Último número do benefício 

1: 25 de maio 

 Último número do benefício 2: 

26 de maio 

 Último número do benefício 3: 

27 de maio  

 Último número do benefício 4: 

30 de maio  

 Último número do benefício 5: 

31 de maio  

 Último número do benefício 6: 

01 de junho  

 Último número do benefício 7: 

02 de junho  

 Último número do benefício 8: 

03 de junho  

 Último número do benefício 9: 

06 de junho  

 Último número do benefício 0: 

07 de junho  

 

Para quem recebe acima de um salário 

mínimo de benefício, a segunda parcela 

do adiantamento virá em:  

 

 Último número do benefício 1: 

01 de junho  

 Último número do benefício 2: 

02 de junho  

 Último número do benefício 3: 

03 de junho  

 Último número do benefício 4: 

06 de junho  

 Último número do benefício 5: 

07 de junho  

 Último número do benefício 6: 

01 de junho  

 Último número do benefício 7: 

02 de junho  

 Último número do benefício 8: 

03 de junho  

 Último número do benefício 9: 

06 de junho  

 Último número do benefício 0: 

07 de junho  

 

Consulta 
 
O extrato com os valores e as datas de 

pagamento do décimo terceiro está 

disponível desde o mês passado. 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. É preciso 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. / 

AGÊNCIA BRASIL  

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,inss-decimo-terceiro-
antecipado-nis-5-0-npre,70004059011  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Alta dos juros vai controlar a 
inflação? Veja o que dizem 
economistas 
 
Analistas avaliam se política monetária 
terá resultado 

 
5.mai.2022 às 23h15 
Eduardo Cucolo 
SÃO PAULO 
 
A sinalização do Banco Central de que a 

taxa básica de juros deverá subir além 

dos atuais 12,75% ao ano levou ao 

questionamento das causas e das formas 

de se lidar com uma inflação que poderá 

superar o limite da meta pelo terceiro 

ano consecutivo em 2023. 

 

Para alguns analistas, a alta da inflação 

não é apenas uma questão de oferta e 

nem um fenômeno temporário, mas 

também um problema de demanda e de 

expectativas que continuam a piorar. 

Pelos princípios do regime de metas que 

vigora na maioria dos países, reduzir o 

índice de preços seria a melhor forma de 

garantir também uma retomada mais 

rápida do crescimento e do emprego. 

 

Para outros, não há política monetária, 

no Brasil ou em qualquer outro país, que 

seja capaz de colocar a inflação e as 

expectativas em linha com metas de 

inflação extremamente baixas para um 

mundo que sofreu uma sequência 

inédita de choques de oferta que pode se 

estender por ainda mais tempo. 

 
Composição do Copom em maio de 

2022: (da esquerda para a direita) Bruno 

Serra Fernandes, diretor de Política 

Monetária; Otavio Ribeiro Damaso, 

diretor de Regulação; Paulo Souza, 

diretor de Fiscalização; Carolina de 

Assis Barros, diretora de Administração; 

Mauricio Moura, diretor de 

Relacionamento, Cidadania e 

Supervisão de Conduta; Roberto 

Campos Neto, presidente; Fernanda 

Guardado, diretora de Assuntos 

Internacionais e de Gestão de Riscos 

Corporativos; Renato Dias de Brito 

Gomes, diretor de Organização do 

Sistema Financeiro e de Resolução; e 

Diogo Abry Guillen, diretor de Política 

Econômica - Raphael Ribeiro/BC 

 

Nesta quarta-feira (4), o Copom (Comitê 

de Política Monetária) elevou a taxa 

básica de juros em mais 1 ponto 

percentual e afirmou que antevê a 

necessidade de novo aumento em junho, 

porém de menor magnitude. As taxas 

dos contratos no mercado financeiro 

apontam para uma Selic de 13,25% ao 

final do ano, mas diversos analistas já 

falam em algo em torno de 14%. 

 

Uma avaliação quase unânime é que o 

Copom não tem mais como evitar um 

estouro da meta de inflação pelo 

segundo ano seguido, em 2022. A 

questão é se novos aumentos de juros 

podem ou não evitar que a carestia se 

prolongue também por 2023. 

As projeções do mercado para o índice 

de preços no Brasil estão em 7,9% neste 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/eduardo-cucolo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/brasil-volta-a-liderar-ranking-de-taxa-de-juros-real.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/bc-eleva-juros-a-1275-ao-ano-maior-taxa-desde-fevereiro-de-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/bc-eleva-juros-a-1275-ao-ano-maior-taxa-desde-fevereiro-de-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/bc-eleva-juros-a-1275-ao-ano-maior-taxa-desde-fevereiro-de-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/bc-eleva-juros-a-1275-ao-ano-maior-taxa-desde-fevereiro-de-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/bc-eleva-juros-a-1275-ao-ano-maior-taxa-desde-fevereiro-de-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/bc-eleva-juros-a-1275-ao-ano-maior-taxa-desde-fevereiro-de-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/mercado-volta-a-aumentar-projecoes-de-inflacao-para-2022-e-2023-mostra-focus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/mercado-volta-a-aumentar-projecoes-de-inflacao-para-2022-e-2023-mostra-focus.shtml
http://www.folha.com.br/
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ano e 4,1% no próximo —sendo que o 

teto da meta é de 5% e 4,75%, 

respectivamente. 

 

O BC projeta inflação de 7,3% para 2022 

e 3,4% para 2023 (próxima do centro da 

meta de 3,25% para o próximo ano). 

 

José Francisco de Lima Gonçalves, 

professor do Departamento de 

Economia da FEA-USP (Faculdade de 

Economia, Administração e 

Contabilidade da USP), afirma que é 

inútil o BC continuar elevando os juros, 

pois não há retração de demanda que 

compense os choques de oferta e seja 

capaz de levar a uma queda persistente 

da inflação. 

 

Ele avalia ser inevitável um estouro da 

meta neste e no próximo ano, com uma 

inflação acima de 5% em 2023. E diz 

que, na prática, o Brasil e diversos países 

já trabalharam com um sistema de 

metas móveis, embora isso não possa ser 

admitido publicamente. 

 

"Nenhum banco central quer dizer isso, 

que não tem meta. Você diz que tem, 

mas que vai demorar [para chegar 

nela]", afirma o economista citando as 

manifestações de autoridades 

monetárias em outros países. 

 

José Júlio Senna, ex-diretor do Banco 

Central e pesquisador do FGV Ibre, 

afirma que a política monetária é um 

instrumento que sempre mostrou 

resultado no combate à inflação e que 

desta vez não será diferente, apesar das 

incertezas que tornam difícil projetar 

quando o índice de preços irá 

desacelerar e até onde os juros terão de 

subir. 

 

Ele afirma que os países desenvolvidos 

—que não vivem um surto inflacionário 

há 40 anos— estão sendo mais 

cautelosos no combate à inflação para 

não abortar a recuperação da economia 

nesses dois anos de pandemia. 

 

No caso brasileiro, Senna diz que o 

histórico inflacionário obrigou o Copom 

a iniciar o processo de aumento de juros 

mais cedo, mas que não há espaço para 

os juros irem muito além do patamar 

atual, algo que já foi sinalizado pelo 

próprio BC. 

 

"Se os bancos centrais partirem com 

força para cima da inflação, não há 

dúvida de que vai funcionar. No caso do 

Brasil, para que a política monetária 

produza resultados o mais rapidamente 

possível, seria muito bom que os sinais 

da política fiscal fossem melhores do que 

têm sido." 

 

Simone Deos, professora do 

Departamento de Economia da 

Unicamp (Universidade de Campinas), 

afirma que o BC adota uma política 

monetária equivocada, que não ajuda no 

combate à inflação e tem efeitos 

deletérios sobre a economia. Para ela, a 

alta de preços se deve em grande parte a 

uma política de preços equivocada da 

Petrobras. Uma ação do governo para 

aliviar a tributação de preços 

administrados também seria mais 

eficaz. 

 

"Não há evidência de que sermos mais 

‘hawkish’ nos leve a uma trajetória de 

inflação mais suave. Tudo isso que está 

acontecendo com os preços das 

commodities nenhum banco central 

consegue controlar. Se o Banco Central 

vai ou não atingir a meta não tem nada a 

ver com política monetária. Depende de 

fatores externos ou de política 

econômica", afirma. 

 

João Luiz Mascolo, economista-chefe e 

estrategista para Brasil da consultoria 
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SM Futures, afirma que as expectativas 

de inflação acima da meta são hoje um 

dos maiores riscos para o controle dos 

preços e que os modelos de projeção 

apontam que o Banco Central tem como 

atingir seu objetivo no próximo ano se 

colocar a Selic próxima de 14%. 

 

Ele diz que somente neste ano a taxa 

básica atingiu um patamar que pode ser 

considerado contracionista, ou seja, com 

o juro real acima da taxa neutra 

estimada em torno de 3,5%. Avalia ainda 

que a política fiscal, o cenário externo e 

as expectativas para esses dois fatores 

jogam contra a ação do BC, o que obriga 

a instituição a ser mais rigorosa. 

 

"Não faz sentido brigar para ter 

independência e perder a meta de 

inflação por três anos seguidos porque 

ele [BC] está meio reticente sobre o 

tamanho da alta", afirma. "Só com a 

inflação caindo e sob controle o 

empresário vai contratar gente e 

produzir mais", diz Mascolo, citando o 

ex-presidente do BC norte-americano 

Ben Bernanke. 

 

O ex-presidente do Banco Central 

Gustavo Franco afirma que as raízes 

dessa "nova" inflação têm sido 

associadas a choques de oferta por conta 

da pandemia e da Guerra da Ucrânia e 

também aos excessos de estímulos 

adotados em relação à crise sanitária. 

 

"Não há absolutamente nenhuma 

surpresa em que surjam várias vozes a 

argumentar que uma ‘inflação de oferta’ 

não se combate com política monetária", 

afirma Franco em relatório divulgado 

pela gestora Rio Bravo nesta quinta-

feira (5). "É um clássico do inflacionismo 

tupiniquim." 

 

Segundo ele, as autoridades aqui e no 

exterior estão diante da perspectiva de 

corrigir seus próprios excessos. "Elas 

hesitam, como é natural, mas precisam 

fazer o que deve ser feito", afirma. "Essas 

ansiedades vão passar e os bancos 

centrais vão cumprir o seu dever. 

Espera-se que seja assim também no 

Brasil, a despeito de os candidatos 

presidenciais gaguejarem a esse 

respeito." 

 

Vitoria Saddi, sócia da consultoria 

especializada em temas 

macroeconômicos SM Futures, afirma 

que o cenário externo pode se tornar 

ainda mais complexo devido 

ao tamanho da redução no balanço do 

banco central dos EUA, cujos efeitos na 

curva de juros norte-americana e sobre a 

atividade são incertos. 

 

"As pessoas dizem que o Bacen está 

adiantado. Não é tão óbvio que o Banco 

Central aqui está na frente. Isso está 

errado. A situação aqui é diferente. Ele 

está na frente em termos temporais, mas 

não está na frente em termos de 

condução da política econômica, de 

capacidade fiscal, de credibilidade. A 

credibilidade do Banco Central daqui é 

menor que a do banco central 

americano, por exemplo." 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/alta-dos-juros-vai-
controlar-a-inflacao-veja-o-que-dizem-
economistas.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Gasto com importação de 
adubo sobe 147% no ano, e 
venda de trigo cresce 315% 
 
De janeiro a abril, o país importou 11,2 
milhões de toneladas de fertilizantes e 
exportou 2,4 milhões de trigo, segundo 
a Secex 

 

5.mai.2022 às 22h16 
Mauro Zafalon 
SÃO PAULO 
 
A balança comercial do agronegócio 

apresenta dois pontos de destaques 

neste ano. Um deles são 

as exportações recordes de trigo, que 

somam 2,36 milhões de toneladas no 

primeiro quadrimestre, um volume 

315% superior ao de janeiro a abril do 

ano passado. 

 

Tradicionalmente importador de trigo 

para suprir a demanda interna, o Brasil 

conseguiu atrair a atenção de países 

africanos e do Oriente Médio para o 

cereal brasileiro. O Rio Grande do Sul se 

destaca nas exportações. 

 

 
Início do plantio de trigo no interior do 

Paraná - Mauro Zafalon - 

25.abr.22/Folhapress 

 

Outro item de destaque são as 

importações de fertilizantes. Apesar do 

cenário desfavorável para as 

negociações internacionais com esses 

insumos, o Brasil termina o primeiro 

quadrimestre com importações de 11,2 

milhões de toneladas, 6,5% a mais do 

que em igual período anterior. 

 

O problema para os produtores são os 

novos preços internacionais. O volume 

importado teve pouca variação no 

período, mas os gastos dispararam. 

 

De janeiro a abril, o país gastou US$ 6,5 

bilhões (R$ 32,5 bilhões) para a compra 

de adubos, um volume financeiro 147% 

superior ao de 2021. 

 

O mercado externo de commodities se 

destaca, neste ano, pelos elevados 

preços. O volume exportado brasileiro 

não teve grandes mudanças, mas o 

resultado financeiro foi grande. 

 

As exportações de soja aumentaram 

apenas 3% neste ano, somando 32,6 

milhões de toneladas, mas as receitas 

atingiram US$ 17,6 bilhões (R$ 88,1 

bilhões), 38% a mais do que no primeiro 

quadrimestre de 2021. 

 

Outro exemplo é o do café, cujas receitas 

somam US$ 3 bilhões (R$ 15 bilhões), 

com aumento de 59% em relação a igual 

período anterior, embora o volume 

exportado tenha caído. 

 

Os preços internacionais também 

determinam o desempenho das carnes. 

O volume total de proteína fresca, 

refrigerada ou congelada exportada 

subiu 11% nos quatro primeiros meses 

deste ano, somando, 2,35 milhões de 

toneladas. As receitas financeiras, no 

entanto, subiram para US$ 6,5 bilhões 

(R$ 32,5 bilhões), com aumento de 71%. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/mauro-zafalon.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/maior-preco-em-cem-anos-encerra-era-da-comida-barata.shtml
http://www.folha.com.br/
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No setor de carnes, apenas a suína não 

mantém o mesmo desempenho de 2021. 

A China recompôs seu rebanho, após a 

eliminação de 40 % do plantel, devido à 

ocorrência da peste suína no país, e está 

importando menos. 

 

O volume exportado de carne suína 

fresca, refrigerada ou congelada recuou 

para 295 mil toneladas no quadrimestre, 

5% a menos do que as exportações de 

janeiro a abril de 2021. As receitas 

caíram para US$ 644 milhões (R$ 3,2 

bilhões), com queda de 17%. 

 

O açúcar também não repete o bom 

desempenho do ano passado. O volume 

externo comercializado caiu para 5,83 

milhões de toneladas, com redução de 

24%, enquanto as receitas diminuíram 

7%. 

 

O aumento de área plantada nos últimos 

anos faz o país elevar as compras 

de agrotóxicos. Nos quatro primeiros 

meses deste ano, o Brasil importou 161 

mil toneladas de agroquímicos —

inseticidas, fungicidas e herbicidas—, 

com custo de US$ 1,43 bilhão (R$ 7,2 

bilhões). 

 

As compras desses insumos 

aumentaram 55% no período, e os 

gastos, 78%, segundo dados da Secex 

(Secretaria de Comércio Exterior). 

  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas
/vaivem/2022/05/gasto-com-
importacao-de-adubo-sobe-147-no-
ano-e-venda-de-trigo-cresce-315.shtml  
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Desvio de verba do SUS já 
incorporada atrai 
competência federal, diz STJ 
 
6 de maio de 2022, 8h41 
Por Danilo Vital 
 
As verbas transferidas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) aos estados e 

municípios, embora incorporadas pelos 

mesmos, não deixam de ser federais. 

Logo, atraem interesse da União em sua 

aplicação e destinação. Por isso, 

eventuais desvios devem ser julgados 

pela Justiça Federal. 

 

Desvio de verbas do SUS destinadas a 

estados e municípios não afasta o 

interesse da União e a competência 

federal 
Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

 

Com esse entendimento, a 5ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento ao recurso em Habeas 

Corpus ajuizado pela defesa de um 

investigado por desvio de verbas da 

organização social IBGH provenientes 

do SUS para a prefeitura de Aparecida 

de Goiânia (GO). 

 

Com a decisão, o STJ reconhece a 

incompetência da 1ª Vara especializada 

em crimes de organização criminosa e 

lavagem de dinheiro de Goiânia (GO) 

para processar e julgar o caso. 

 

A 5ª Turma ainda definiu que os atos e 

provas já produzidas não são 

considerados automaticamente nulos. 

Por terem sido autorizados por juízo 

aparentemente competente, poderão ser 

convalidados ou não pela Justiça 

Federal, no momento oportuno. 

 

Com a decisão, o STJ consolida a ampla 

orientação segundo a qual os desvios de 

verbas do SUS a competência da Justiça 

Federal, tendo em vista o dever de 

fiscalização e supervisão do governo 

federal. 

 

Esse entendimento vale inclusive para 

os casos em que a transferência das 

verbas é feita na modalidade "fundo a 

fundo" — quando verbas saem de fundos 

federais para estaduais ou municipais, 

para depois ser aplicadas. 

 

Mesmo se o desvio acontece quando essa 

verba já está incorporada aos cofres do 

estado ou do município, permanece o 

interesse da União na aplicação dessas 

verbas e, consequentemente, a 

competência da Justiça Federal para 

julgar eventuais crimes envolvendo-as. 

 

"Não obstante reconhecer a 

incompetência do Juízo estadual, 

entendo que os atos processuais devem 

ser avaliados pelo juízo competente, 

para que decida se valida ou não os atos 

até então praticados", acrescentou o 

relator, ministro Ribeiro Dantas. 

 

"Cumpre registrar que, nesta Corte 

Superior de Justiça, é pacífica a 

aplicabilidade da Teoria do Juízo 

Aparente para ratificar medidas 

cautelares no curso do inquérito policial 

quando autorizadas por Juízo 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-06/desvio-verba-sus-incorporada-atrai-competencia-federal#author
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aparentemente competente", 

complementou. 

 

RHC 156.413 

  

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

06/desvio-verba-sus-incorporada-atrai-

competencia-federal  
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OAB-RJ dá dicas sobre melhor 
forma de declarar ganhos à 
Receita Federal 
 
6 de maio de 2022, 11h00 
 
A seccional do Rio de Janeiro da Ordem 

dos Advogados do Brasil promoveu 

evento para tirar dúvidas sobre a melhor 

forma de declarar ganhos à Receita 

Federal. 

 

ReproduçãoOAB-RJ dá dicas sobre melhor 

forma de declarar ganhos à Receita 

Federal 

 

De que forma devo organizar minha 

atuação profissional, como pessoa física 

ou jurídica? Quanto imposto pagarei 

caso opte por declarar meus ganhos 

obtidos com a advocacia como pessoa 

física? E se eu escolher fazê-lo com o 

regime tributário do Simples Nacional 

ou do Lucro Presumido Uniprofissional? 

 

São muitas as dúvidas que rondam a 

relação dos advogados com a Receita 

Federal, e, na visão da OAB-RJ, o 

cenário dinâmico que flutua ao sabor da 

jurisprudência, dos acórdãos do 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais e dos pareceres da Receita 

Federal torna a matéria ainda mais 

densa e urgente. 

Nesta quinta-feira (5/5), a Comissão 

Especial de Assuntos Tributários (Ceat) 

da OAB-RJ organizou uma espécie de 

“aulão” sobre as especificidades 

tributárias da advocacia na sede da 

seccional, conduzido pelo presidente do 

grupo, Maurício Faro. O evento 

também  foi transmitido pelo YouTube e 

ficará disponível no canal da OAB-RJ. 

 

O material exposto pelos palestrantes (o 

secretário-geral da Ceat, Gilberto 

Alvarenga, e o coordenador da Comissão 

de Assuntos Tributários do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do 

Rio de Janeiro, José Miguel Rodrigues) 

também será compartilhado a quem 

solicitar pelo email: ceat@oabrj.org.br.  

 

“Conseguimos, durante a pandemia, 

seguir em frente , demonstrando a 

característica da advocacia, que é a 

resiliência e a capacidade de adaptação. 

Realizamos atividades virtuais, 

compartilhamos conhecimentos com 

colegas. Hoje, trazemos um tema 

importantíssimo para a classe e para o 

exercício da advocacia. Este é o papel da 

Ordem: apontar caminhos e alternativas 

para que possamos exercer nossa 

atividade sem risco adicional”, disse 

Maurício Faro.  

 

José Miguel Rodrigues apresentou a 

diferença entre os regimes tributários. 

“Opção tributária não é cartilha, é 

inteligência brutal em todos os setores, e 

na advocacia não poderia ser diferente. 

Muitos pensam que, ao abrir uma 

empresa, por ela ser ‘pequenininha’, 

devem optar pelo Simples Nacional. Na 

advocacia é diferente, já que há variáveis 

que distorcem as opções tributárias da 

classe”, explicou. 

 

O contador também ressaltou a 

possibilidade de o advogado trabalhar 

com uma estratégia centrada no ‘livro-

https://www.youtube.com/watch?v=yjxF76tremQ
mailto:ceat@oabrj.org.br


29 

 

caixa’, informação desconhecida de 

muitos, sobretudo dos iniciantes. De 

acordo com Gilberto Alvarenga, o 

advogado deve levar em conta que a 

estruturação tributária não se solidifica, 

é preciso voltar a ele constantemente.  

 

“É fundamental que a sociedade de 

advogados conte com uma organização 

adequada. Isso tem início em um 

contrato social que retrate de forma 

suficiente a formatação da distribuição 

de lucros, prevendo os critérios para a 

sua realização e passa por uma 

contabilidade atenta, com a escrituração 

adequada de todas as operações da 

sociedade. Dessa forma, os riscos 

tributários serão minimizados”, 

detalhou. Com informações da 

Assessoria de Imprensa da OAB-RJ. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
06/oab-rj-dicas-melhor-forma-
declarar-ganhos-receita  
 
Retorne ao índice 
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Juiz condena advogado por 
receber honorários e não 
ajuizar ação 
 
6 de maio de 2022, 7h48 
 
A advocacia é função essencial à Justiça, 

devendo ser exercida sempre com 

esmero. Com base nesse 

entendimento, o juiz Fernando de 

Oliveira Mello, da 12ª Vara Cível de 

Santos (SP), condenou um advogado a 

indenizar um ex-cliente por 

descumprimento do contrato de serviços 

advocatícios celebrado entre as partes. 

 

ReproduçãoJuiz condena advogado por 

receber honorários e não ajuizar ação 

para ex-cliente 

 

De acordo com os autos, o advogado foi 

contratado em março de 2018 

para interposição de um pedido de 

reabilitação criminal. O cliente pagou 

R$ 5,3 mil ao profissional, sendo R$ 5 

mil de honorários para o ajuizamento da 

ação e R$ 300 a título de quitação 

da multa de execução criminal. 

 

No entanto, ele alega que o advogado 

não propôs a reabilitação criminal e nem 

efetuou o pagamento da multa. Além 

disso, acusou o profissional de prestar 

informações inverídicas. Com isso, o 

cliente ajuizou a ação de rescisão 

contratual cumulada com indenização 

material e moral contra o advogado. 

 

Ao julgar a ação procedente em parte, o 

magistrado afirmou não haver dúvidas 

acerca da contratação, do pagamento 

integral dos honorários e da não 

prestação dos correspondentes serviços. 

"Ao receber a procuração, o advogado 

tem o dever de acompanhar e bem zelar 

por todas as fases do processo, 

observando os prazos e cumprindo as 

imposições do patrocínio", afirmou. 

 

Conforme o juiz, a responsabilidade civil 

do advogado no exercício de sua 

atividade profissional tem natureza 

subjetiva, portanto, sujeita à 

comprovação de culpa ou dolo na 

conduta do mandatário, além de nexo de 

causalidade com os danos, conforme o 

artigo 32, caput, do Estatuto da 

Advocacia (Lei 8.906/94), que 

estabelece que "o advogado é 

responsável pelos atos que, no exercício 

profissional, praticar com dolo ou 

culpa". 

 

No caso dos autos, segundo Mello, o 

autor assinou o contrato de prestação de 

serviços advocatícios com o réu em 8 de 

março de 2018 e a este cabia cumprir 

com sua obrigação de ingressar com o 

pedido de reabilitação criminal, o que 

não ocorreu. "Resta patente que o réu 

não cumpriu o pactuado no contrato, 

deixando de ingressar com o pedido de 

reabilitação criminal", completou o 

magistrado. 

 

Assim, Mello afirmou que o réu deve ser 

responsabilizado pelos danos materiais, 

com a integral restituição dos valores 

recebidos, além dos danos morais 

configurados pela quebra de confiança e 

falha na prestação de 
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informações, "restando o autor 

desamparado com relação à dedução da 

importante pretensão em juízo". A 

reparação por danos morais foi fixada 

em R$ 5 mil. 

 

"Assim sendo, o reconhecimento dos 

danos morais indenizáveis não se 

relaciona diretamente com eventual 

desídia ou imperícia do réu na obrigação 

de ingressar com pedido de reabilitação 

criminal no interesse do autor, mas sim 

com o fato de que o réu, aproveitando-se 

inclusive da confiança que lhe foi 

depositada, agiu de forma irregular e 

negligente ao deixar de cumprir com a 

obrigação a que se comprometeu, além 

de não prestar as informações 

adequadas", explicou. 

 

Para o juiz, o réu frustrou a legítima 

expectativa do cliente que o procurou 

com objetivo de ter acesso à jurisdição, o 

que configura violação a direito 

personalíssimo: "Não se pode considerar 

a falha perpetrada pelo patrono como 

mero aborrecimento ou incômodo, até 

mesmo porque, nos termos do artigo 133 

da Constituição, a advocacia é função 

essencial à Justiça, devendo ser exercida 

sempre com esmero". 

 

Atuaram no caso os advogados Miguel 

Carvalho Batista e Stefanie 

Caleffo.  

 

Clique aqui para ler a sentença 

1002551-64.2021.8.26.0562 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
06/juiz-condena-advogado-receber-
honorarios-nao-ajuizar-acao  
 

Retorne ao índice 
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Câmara aprova MP que cria 
sistema de registros públicos 
eletrônico 
 
Com a medida, todos os cartórios 
devem realizar seus atos por meio 
eletrônico e devem ser conectados entre 
si. 
 
sexta-feira, 6 de maio de 2022 
 
A Câmara dos Deputados aprovou nesta 

quinta-feira, 5, a MP 1.085/21, que 

estabelece novas regras para o registro 

de títulos em cartórios, disciplinando 

um sistema eletrônico desses registros 

com conexão entre todos os ofícios do 

país. A matéria será enviada ao Senado. 

 

 
Discussão e votação de propostas na 

Câmara dos Deputados.(Imagem: 

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados) 

 

Após um acordo em plenário sugerido 

pelo presidente Arthur Lira, o texto 

original foi aprovado com parecer 

favorável do deputado Isnaldo Bulhões 

e os temas propostos nas emendas 

poderão ser trabalhados pelo Senado e 

também na votação do PL 4.188/21, do 

Executivo, sobre garantias de 

empréstimos, que deverá ser votado a 

partir do dia 17 deste mês. 

 

O sistema centralizado estava previsto 

desde 2009 na lei 11.977/09 e permitirá 

a prática de atos e negócios jurídicos 

com o envio de documentos, títulos e 

certidões em formato eletrônico, 

inclusive de forma centralizada. 

 

Chamado de Serp - Sistema Eletrônico 

dos Registros Públicos, ele conectará as 

bases de dados de todos os tipos de 

cartórios e será implantado e 

gerenciado pelos oficiais de registros 

públicos de todo o país por meio de uma 

entidade civil de direito privado sem 

fins lucrativos, seguindo 

regulamentação da corregedoria do 

CNJ, órgão ao qual a Constituição 

atribuiu a competência para regular os 

serviços cartoriais. 

 

O Serp deve ser implantado até 31 de 

janeiro de 2023 e ser capaz de fornecer 

informações, de maneira segura, sobre 

garantias de origem legal, convencional 

ou processual; contratos de 

arrendamento mercantil financeiro e 

cessões convencionais de crédito. 

 

A partir dessa data, os oficiais de 

registro estarão dispensados de 

imprimir certidões (civil ou de títulos), 

que deverão ser fornecidas 

eletronicamente e com uso de 

tecnologia para o próprio usuário 

imprimi-la. Deverá ainda contar com 

identificação segura de autenticidade, 

conforme critérios do CNJ. 

 

Para ampliar o acesso dos interessados 

aos serviços digitais, a MP permite o 

uso de uma assinatura eletrônica 

avançada, conforme previsto na lei 

14.063/20. Esse tipo de assinatura usa 

procedimentos de confirmação do 

usuário e da integridade de documentos 

em formato eletrônico diferentes da 

chave pública ICP-Brasil, sistema pelo 

qual entidades particulares 

credenciadas cobram para emitir 

certificados digitais. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1085.htm
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2309053
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm
https://www.migalhas.com.br/
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O CNJ poderá regulamentar situações 

em que a assinatura avançada poderá 

ser usada nas transações com imóveis. 

 

Para o deputado Henrique Fontana, a 

MP atende interesses dos cartórios ao 

reduzir prazos que implicariam novos 

pagamentos de taxas. "O Serp será 

gerido por uma estrutura privada e não 

pública e, ao contrário de 

desburocratizar, cria uma série de 

novos registros desnecessários porque 

já existem outros registros hoje que dão 

segurança jurídica aos negócios", 

afirmou. 

 

A favor da MP, o deputado General 

Peternelli defendeu a facilidade de 

acesso na busca por documentos por 

meio do Serp. "Hoje, quando uma 

pessoa quer retirar determinado 

documento, ela tem que ir a uma série 

de cartórios para executar essa 

atividade e pelo Serp ela fará a consulta 

em um único local, pelo sistema", disse. 

 

Identificação 

 

Desde que pactuado previamente entre 

os cartórios e órgãos públicos, estes 

últimos poderão conceder, para 

tabeliães e oficiais de registros públicos, 

acesso às bases de dados de 

identificação civil, inclusive de 

identificação biométrica, e às bases 

cadastrais da União, inclusive do CPF, e 

da Justiça Eleitoral. O uso deverá ser 

para verificar a identidade dos usuários 

dos serviços de registros. A todo caso 

devem ser seguidas as regras da LGPD 

e da lei de ICN - Identificação Civil 

Nacional. 

 

Serviços 

 

Entre os objetivos do Serp listados pela 

MP estão viabilizar: 

 

 o registro público eletrônico dos 

atos e negócios jurídicos; 

 o atendimento remoto aos 

usuários de todas as serventias 

dos registros públicos por meio 

da internet; 

 a recepção e o envio de 

documentos e títulos, a 

expedição de certidões e a 

prestação de informações em 

formato eletrônico; 

 a visualização eletrônica dos atos 

transcritos, registrados ou 

averbados nos cartórios; 

 o intercâmbio de documentos 

eletrônicos e de informações 

entre os cartórios e os entes 

públicos e os usuários em geral; 

 a consulta às indisponibilidades 

de bens decretadas pelo Poder 

Judiciário ou por entes públicos; 

 a consulta às restrições e 

gravames sobre bens móveis e 

imóveis; e 

 a consulta a títulos de dívida 

protestados. 

 

O sistema deverá permitir ainda a troca 

de informações com o Sira - Sistema 

Integrado de Recuperação de Ativos, 

criado pela lei 14.195/21 a fim de 

facilitar a busca centralizada e a 

indicação para arresto de bens de 

devedores em locais distintos de seu 

endereço. 

 

Reconhecimento de firma 

 

A partir de janeiro de 2024, será 

dispensado o reconhecimento de firma 

para o registro de títulos e documentos, 

cabendo exclusivamente ao 

apresentante a responsabilidade pela 

autenticidade das assinaturas 

constantes em documento particular. 

 

Isso envolve diversos tipos de títulos, 

como os contratos de compra e venda 
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em prestações; quitações, recibos e 

contratos de compra e venda de 

automóveis; instrumentos de cessão de 

direitos e de créditos e outros. 

 

Entretanto, o documento de quitação 

constante do título registrado, quando 

apresentado em meio físico, deverá 

conter o reconhecimento de firma do 

credor. 

 

Padrões tecnológicos 

 

A corregedoria do CNJ deverá 

disciplinar vários aspectos do novo 

sistema, como o cronograma de 

implantação; a integração com o SREI - 

Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis e com a Central Nacional de 

Registro de Títulos e Documentos; e  os 

padrões tecnológicos de escrituração, 

indexação, publicidade, segurança, e 

comprovação da autoria e da 

integridade de documentos em formato 

eletrônico. 

 

A fim de assegurar a ordem de 

prioridade das garantias constituídas 

sobre bens móveis e imóveis nos 

registros públicos, o órgão do CNJ 

também definirá a forma de certificação 

eletrônica da data e da hora do 

protocolo dos títulos registrados. 

 

Outro tópico é quanto ao extrato 

eletrônico a ser usado como documento 

suficiente para registro, definindo para 

quais atos isso será possível. 

 

Extratos eletrônicos 

 

Em relação às situações definidas pelo 

CNJ, os cartórios poderão aceitar, por 

meio do Serp, extratos eletrônicos para 

registro ou averbação de fatos, atos e 

negócios jurídicos. 

 

O cartório qualificará o título pelos 

elementos, cláusulas e condições 

constantes do extrato, fornecendo ao 

requerente as informações relativas à 

certificação do registro em formato 

eletrônico. 

 

A pedido do requerente poderá haver o 

arquivamento da íntegra do contrato 

que deu origem ao extrato eletrônico. 

Esse contrato poderá ser enviado como 

documento eletrônico, acompanhado 

de declaração, assinada 

eletronicamente, de que corresponde ao 

original firmado pelas partes. 

 

Para o registro ou averbação nas 

matrículas de imóveis por meio de 

extratos eletrônicos, a MP dispensa a 

atualização prévia da matrícula quando 

aos dados do imóvel (dados objetivos) e 

dos titulares (dados subjetivos), exceto 

os indispensáveis para comprovar o 

enquadramento correto do imóvel e das 

partes aos dados constantes do título 

apresentado. 

 

No entanto, o texto proíbe a criação de 

nova unidade imobiliária por fusão ou 

desmembramento sem atualização 

desses dados. 

 

Casos de pacto antenupcial poderão 

usar o extrato eletrônico se dele 

constarem os dados de registro do 

imóvel e o regime de bens do casal, 

dispensada a apresentação da escritura 

e exigida a informação sobre a 

existência ou não de cláusulas 

especiais. 

 

A corregedoria poderá definir os tipos 

de documento que serão 

prioritariamente substituídos pelo 

extrato eletrônico em atos e negócios 

jurídicos com bens móveis. 

 

Fundo 
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A MP cria o FICS - Fundo para a 

Implementação e Custeio do Sistema 

Eletrônico dos Registros Públicos, que 

contará com contribuições dos oficiais 

dos registros públicos, segundo o 

regulamento da corregedoria do CNJ. 

Entretanto, se os oficiais dos registros 

públicos desenvolverem e utilizarem 

sistemas e plataformas interoperáveis 

ficam dispensados de contribuir com o 

fundo. 

  

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

/365406/camara-aprova-mp-que-cria-

sistema-de-registros-publicos-

eletronico  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/365406/camara-aprova-mp-que-cria-sistema-de-registros-publicos-eletronico
https://www.migalhas.com.br/quentes/365406/camara-aprova-mp-que-cria-sistema-de-registros-publicos-eletronico
https://www.migalhas.com.br/quentes/365406/camara-aprova-mp-que-cria-sistema-de-registros-publicos-eletronico
https://www.migalhas.com.br/quentes/365406/camara-aprova-mp-que-cria-sistema-de-registros-publicos-eletronico
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TRT-2 autoriza penhora de 
salário para quitar débitos 
trabalhistas 
 
Colegiado determinou a a expedição de 
ofício e penhora junto ao MTE. 
 
sexta-feira, 6 de maio de 2022 
 
A 8ª turma do TRT da 2ª região 

reconheceu a possibilidade de penhora 

de salário do executado para realizar 

pagamento de débitos trabalhistas, 

limitada a 30%. 

 

 
TRT-2 autoriza penhora de salário para 

quitar débitos trabalhistas.(Imagem: 

Freepik) 

 

Inconformado com o despacho que 

negou o pedido de expedição de ofícios 

ao MTE, para verificação de vínculo 

formal de emprego com os sócios da 

executada, o autor interpôs agravo de 

petição alegando que a posição tomada 

é medida adequada para garantir o seu 

direito de obter a prestação 

jurisdicional requerida. 

 

O argumento foi acolhido pela juíza 

redatora designada, Ana Paula Scupino 

Oliveira, ao pontuar que a 

impenhorabilidade dos vencimentos 

não se aplica aos casos em que a 

constrição se dê para fins de pagamento 

de prestação alimentícia, 

"independentemente de sua origem". 

 

"Ademais, o próprio diploma 

processual possibilita a penhora dos 

rendimentos e proventos de 

aposentadoria, desde que limitada a 

50%, à luz de seus artigos 833, IV e § 2º 

e 529, § 3º, do NCPC." 

 

Assim sendo, determinou a expedição 

de ofício e penhora junto ao MTE, para 

verificação de vínculo formal de 

emprego com os sócios da executada e 

se for o caso a penhora de rendimentos 

limitada a 30%. 

 

O escritório Tadim Neves 

Advocacia atua no caso. 

 

 Processo: 1002055-

09.2016.5.02.0601 

 

Veja o acórdão. 

  

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

/365423/trt-2-autoriza-penhora-de-

salario-para-quitar-debitos-trabalhistas  

 

Retorne ao índice 
  

https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1002055-09.2016.5.02.0601/2#9cdafea
https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1002055-09.2016.5.02.0601/2#9cdafea
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/CDB6928F545F63_acordao-penhora-salario.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/365423/trt-2-autoriza-penhora-de-salario-para-quitar-debitos-trabalhistas
https://www.migalhas.com.br/quentes/365423/trt-2-autoriza-penhora-de-salario-para-quitar-debitos-trabalhistas
https://www.migalhas.com.br/quentes/365423/trt-2-autoriza-penhora-de-salario-para-quitar-debitos-trabalhistas
https://www.migalhas.com.br/
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Improbidade: Sem dano ao 
erário, Justiça extingue ação 
contra BNDES 
 
A ação foi ajuizada pelo MPF, em 2016, 
com acusação de que existiriam 
irregularidades na concessão de dois 
empréstimos do BNDES para a Usina 
São Fernando. 
 
sexta-feira, 6 de maio de 2022 
 
A Justiça Federal em Dourados/MS 

julgou extinta ação de improbidade 

administrativa movida contra o BNDES 

e antigos dirigentes por empréstimos 

concedidos para a Usina São Fernando. 

 

A ação de improbidade administrativa 

foi ajuizada pelo MPF, em 2016, com 

acusação de que existiriam 

irregularidades na concessão de dois 

empréstimos do BNDES para a Usina 

São Fernando, localizada em Dourados. 

 

A ação foi ajuizada contra o ex-

presidente, ex-vice-presidente, ex-

diretores e funcionários do BNDES, 

indicando que não teriam sido 

cumpridos os regulamentos internos do 

BNDES para possibilitar o empréstimo 

financeiro, que teria sido realizado sem 

garantias necessárias. 

 

Os acusados defenderam a regularidade 

do empréstimo, inclusive pela 

existência de garantias reais em valor 

superior ao crédito concedido. 

 

 
Sem dano ao erário, Justiça extingue 

ação contra BNDES.(Imagem: Lucas 

Tavares/Folhapress) 

 

Após a reforma da lei de improbidade 

administrativa, as defesas solicitaram a 

aplicação da nova legislação ao caso, 

considerando a existência de 

prescrição. A defesa do ex-presidente 

do BNDES, a cargo dos advogados Igor 

Tamasauskas e Otávio Mazieiro, 

do escritório Bottini & 

Tamasauskas Advogados, destacou 

a necessidade de aplicação de nova 

disposição da LIA, indicando que a 

mera perda patrimonial, decorrente de 

atividade econômica, não acarreta 

improbidade administrativa. 

 

Em sentença proferida no dia 5 de maio, 

a Justiça Federal de Dourados acolheu 

as argumentações das defesas. Para o 

magistrado, "o prejuízo, se ocorrer, é 

inerente aos riscos que sempre 

envolvem qualquer financiamento 

público, em especial, aqueles voltados à 

execução de grandes 

empreendimentos, como no presente 

caso", afastando a acusação de prejuízo 

ao erário. 

 

Ainda, entendeu pela ocorrência de 

prescrição intercorrente em relação às 

demais imputações, considerando o 

ajuizamento da ação em 2016 e o 

transcurso do prazo legal. 

 

O caso tramita sob segredo de justiça. 

 

 Processo: 0000034-

30.2016.4.03.6002 

https://www.migalhas.com.br/quentes/353823/bolsonaro-sanciona-mudancas-na-lei-de-improbidade-administrativa
https://www.migalhas.com.br/quentes/353823/bolsonaro-sanciona-mudancas-na-lei-de-improbidade-administrativa
https://www.migalhas.com.br/
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https://www.migalhas.com.br/quentes

/365439/improbidade-sem-dano-ao-

erario-justica-extingue-acao-contra-

bndes  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/365439/improbidade-sem-dano-ao-erario-justica-extingue-acao-contra-bndes
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https://www.migalhas.com.br/quentes/365439/improbidade-sem-dano-ao-erario-justica-extingue-acao-contra-bndes
https://www.migalhas.com.br/quentes/365439/improbidade-sem-dano-ao-erario-justica-extingue-acao-contra-bndes
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Câmara aprova MP que 
prorroga por um ano prazos 
do regime especial drawback 
 
Texto segue para análise do Senado, 
onde precisa ser aprovado até 24 de 
maio, se não perde a validade 
 
ANTONIO MALDONADO 
CRISTIANE BONFANTI 
06/05/2022 10:42 
 
comentários 

Crédito: Imprensa/GEPR 

 

O plenário da Câmara dos 

Deputados aprovou nesta quinta-feira 

(5/5) a MP 1079/2021. O texto 

prorroga por um ano os prazos de 

cumprimento do regime 

especial drawback nas modalidades 

suspensão e isenção. Por meio do 

programa, empresas são desoneradas de 

tributos na compra de insumos usados 

na produção de bens destinados à 

exportação. 

 

Inicialmente a MP, editada em 

dezembro de 2021, previa a prorrogação 

por mais um ano dos atos concessórios 

cujo termo final fosse 2021. Ou seja, na 

prática, até dezembro de 2022. Agora, 

com duas emendas acolhidas pelo 

relator da proposta na Câmara, fica 

prorrogado por mais um ano também o 

prazo dos atos que se encerrariam em 

2022. Para estes, o prazo passa para 

2023. 

 

Pelas regras do drawback, na 

modalidade suspensão, as empresas não 

pagam tributos sobre a importação de 

insumos usados em produtos destinados 

ao mercado externo, mas precisam 

exportar esses bens dentro de um ano 

para não perder o benefício. Na 

modalidade isenção, elas exportam e, 

depois, possuem um prazo de até dois 

anos para importar insumos, com 

isenção de tributos, e repor o estoque 

previamente exportado. 

 

Com a pandemia, muitas empresas não 

conseguiram cumprir os prazos de 

exportação e, com isso, temiam recolher, 

com juros e multa de mora, os tributos 

de que haviam sido desoneradas por 

meio do drawback. 

 

A tributarista Rebeca Müller, do 

Figueiredo e Velloso Advogados, afirma 

que a prorrogação de prazos representa 

um fôlego para as empresas 

exportadoras, uma vez que a maioria foi 

atingida pela pandemia de Covid-19 e 

pela crise econômica. 

 

“Essas empresas trabalham, em regra, 

com um planejamento muito adiantado, 

normalmente um planejamento anual, 

de como vai ser o seu fluxo de produção 

e exportação. A prorrogação de prazo é 

um fôlego porque grande parte do setor 

foi atingida pela pandemia”, diz Rebeca. 

 

Os tributos desonerados na modalidade 

suspensão são o Imposto de Importação 

(II); o Imposto Sobre Produtos 

Industrializados (IPI); o PIS e a Cofins; 

o Adicional de Frete para Renovação da 

Marinha Mercante (AFRMM) e o ICMS 

incidente sobre compras externas. Na 

modalidade isenção, a única diferença é 

que não há a desoneração do ICMS. 

https://www.jota.info/autor/antonio-maldonado
https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/camara-aprova-mp-que-prorroga-por-um-ano-prazos-do-regime-especial-drawback-06052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/camara-dos-deputados
https://www.jota.info/tudo-sobre/camara-dos-deputados
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/151296
https://www.jota.info/tudo-sobre/drawback
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Com a aprovação na Câmara, a MP segue 

para análise do Senado, onde precisa ser 

aprovada até 24 de maio, se não perde a 

validade. 

 

ANTONIO MALDONADO – 

Repórter freelancer 

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/camara-aprova-
mp-que-prorroga-por-um-ano-prazos-
do-regime-especial-drawback-
06052022   
 

Retorne ao índice 
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Aquisição de medicamentos 
após ordem judicial na nova 
Lei de Licitações 
 
As dificuldades práticas do gestor 
relacionadas ao iter procedimental a ser 
seguido devem ser de conhecimento 
 
FELIPE SORDI MACEDO 
06/05/2022 05:15 
 
comentários 

 
Como se sabe, as aquisições de bens e 

serviços pelo poder público, em regra, 

são realizadas por meio de expediente 

administrativo licitatório. E em se 

tratando de aquisições voltadas ao 

atendimento de decisões judiciais, a 

Administração Pública, não raro, 

depara-se com prazos exíguos, 

insuficientes para conciliá-lo com a 

rotina inerente ao atendimento de todos 

os requisitos objetivos previstos em lei. 

A fluência de um prazo, determinado por 

um agente externo do órgão que realiza 

os procedimentos da contratação, 

interfere diretamente nos 

procedimentos preparatórios 

relacionados, sobretudo, à fase interna 

da contratação. 

 

Deparando-se o gestor do órgão com a 

ordem judicial, com prazo definido para 

seu cumprimento, cabe-lhe 

primeiramente analisar como efetuará a 

contratação. Como regra, o certame via 

licitação impõe-se. Contudo, pela 

impossibilidade de poder aguardar os 

trâmites ordinários da licitação pública, 

pode, excepcionalmente, contratar 

diretamente (por inexigibilidade ou 

dispensa), caso existente hipótese 

permissiva em lei (artigo 37, XXI, 

CRFB/1988 c/c artigo 74 e75 da Lei 

14.133/2021 – NLCC). 

 

A Lei 14.133/2021 ao manter no artigo 

75, inciso VIII, a previsão de situação de 

urgência como hipótese de dispensa da 

licitação, traz como novidade adicional 

no artigo 75, IV, “m” ao regime da Lei n. 

8.666/1993 a “aquisição de 

medicamentos destinados 

exclusivamente ao tratamento de 

doenças raras definidas pelo Ministério 

da Saúde”. O novo permissivo soma-se 

as possibilidades do gestor quanto à 

escolha da forma de contratação na 

modalidade da dispensa de licitação. 

Atualmente, a Portaria 199, de 30 de 

janeiro de 2014, caracteriza como 

doença rara aquela que afeta até 65 

pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou 

seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 

indivíduos (artigo 3°). 

 

Peculiariedades nas compras 
públicas relacionadas à saúde  
 
A novel legislação traz ao gerente da 

contratação direta uma novidade não 

prevista expressamente no âmbito 

da Lei 8.666/1993, embora adotada 

como prática administrativa. Para tanto, 

a referida lei passou a prescrever um 

procedimento próprio (artigo 72 da 

NLCC) para as contratações diretas em 

contraposição à ausência de indicativos 

mais concretos descritos na Lei 

8.666/1993. 

 

E em se tratando de compras 

institucionais relacionadas a insumos de 

saúde, os novos procedimentos devem 

observar as particularidades inerentes. 

https://www.jota.info/autor/felipe-sordi-macedo
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/aquisicao-de-medicamentos-apos-ordem-judicial-na-nova-lei-de-licitacoes-06052022#respond
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.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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Nestes casos, o planejamento da 

aquisição — notadamente quanto a 

justificativa de preço — possui 

complexidade adicional, que exige do 

gestor a aplicação de uma farta 

regulamentação (normativa e 

jurisprudencial de compras) atinente a 

este tipo de mercado. 

 

Primeiramente, deve-se, quando 

houver, preferir a aquisição do 

medicamento genérico sobre os demais 

em condições de igualdade de preço nas 

aquisições no âmbito do SUS, como 

determina o artigo 3º, §2º, Lei 

9.787/1999. Em seguida, é necessário 

estimar o preço de referência do item de 

saúde objeto da contratação. Em se 

tratando de medicamentos, a Lei 

10.742/2003 institui regulação 

econômica deste mercado. Criou-se a 

Câmara de Regulamentação do Mercado 

de Medicamentos (CMED), órgão de 

natureza interministerial, que define as 

margens de comercialização de 

medicamentos no país, com base em 

fórmulas pré-estabelecidos (artigo 6º da 

Lei 10.742/2003). 

 

Em uma realidade de constantes gastos 

e orçamentos limitados, a CMED, por 

meio da Resolução n. 4, de 18 de 

dezembro de 2006, normatizou um 

instrumento chamado Coeficiente de 

Adequação de Preços (CAP) para maior 

eficiência aos recursos empregados em 

saúde. O CAP é um desconto mínimo 

obrigatório para compras públicas de 

medicamentos em duas situações: 

 

1) aquisição de medicamentos 

constantes de lista sujeitos ao CAP; 

2) aquisição de qualquer medicamento 

por força de decisão judicial (grifo 

nosso). A aplicação do CAP nas 

aquisições oriundas de determinação 

judicial justifica-se para evitar que o 

mercado se aproveite do fato da urgente 

necessidade e da fragilidade do gestor 

público, para impor preços exorbitantes, 

acima do teto do preço fábrica. O 

desconto do CAP é atualizado 

anualmente pela CMED2. 

 

Com isso, a aplicação do CAP sobre o 

Preço de Fábrica (PF) dá origem ao 

Preço Máximo de Venda ao Governo 

(PMVG), ou seja, o teto a ser pago pelos 

órgãos governamentais quando efetua a 

aquisição de medicamentos. Caso o 

fornecedor recuse-se a aplicar o 

desconto do CAP, deve o gestor 

comunicar o fato a CMED e ao 

Ministério Público, demonstrando as 

razões pelas quais a aquisição não foi 

realizada com base no PMGV, sob pena 

de sua responsabilidade pela 

contratação antieconômica. 

 

É de ser observado, ainda, se o fármaco 

objeto da aquisição está listado nos 

Convênios 87/2002 e 54/2009, ambos 

do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), com isenção do 

Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) para as 

compras administrativas de todas as 

esferas. Planilhas disponibilizadas 

pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) informam se o 

produto é submetido ao CAP e/ou isento 

da incidência de ICMS. 

 

A busca pelo preço de referência do 

medicamento objeto da aquisição, 

todavia, não se finaliza na observância 

do PMVG. Deve o gestor também cotejar 

os preços praticados em outras 

contratações públicas ou em atas de 

registro de preço, realizando ampla 

pesquisa de preços para comparar o 

PMVG com a realidade do mercado. 

Neste aspecto, o controle externo 

exercido pelos tribunais de contas 

recomenda como parâmetro para 

pesquisa do referencial de preços utilizar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9787.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9787.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.742.htm
https://www.jota.info/tudo-sobre/anvisa
https://www.jota.info/tudo-sobre/anvisa
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também a consulta ao Banco de Preços 

em Saúde (BPS), ferramenta criada em 

1998 pelo Ministério da Saúde, cujo 

envio das informações para alimentação 

do banco de dados do sistema tornou-se 

obrigatória por força da Resolução 

18/2017 da Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT). Por meio do BPS é 

possível consultar os preços pagos, em 

âmbito nacional, por medicamentos e 

produtos da área da saúde, adquiridos 

por instituições públicas e privadas. 

Pesquisa mercadológica com a consulta 

a tabelas de referência do comércio 

varejista também são convenientes para 

a estimativa da despesa e consequente 

justificação do preço. 

 

Efetuada a cotação com os principais 

fornecedores do mercado, comparando 

com os preços oriundos das diversas 

fontes citadas, poderá obter, a partir de 

uma cesta de preços aceitáveis, o valor 

de referência para a aquisição a balizar a 

negociação com eventuais fornecedores. 

Saliente-se que, mesmo em se tratando 

de contratação direta, não se dispensa a 

vantajosidade da proposta que melhor 

atenda aos interesses públicos 

envolvidos. 

 

Como se vê, o procedimento necessário 

guarda relativa complexidade. A prática 

rotineiramente entendida como a 

suficiente exigência da apresentação de 

três orçamentos distintos, não é vista 

com bons olhos pelos órgãos de controle 

de contas. Os tribunais de contas a 

entendem inadequada como meio apto 

de obter a cotação real para a formação 

dos preços para compras institucionais, 

como pode ser observado da leitura do 

Acórdão TCU 299/2011- Plenário. 

 

O artigo 23, §1º, da Lei 14.133/2021, 

inclusive, e de forma mais detalhada que 

no regime da Lei 8.666/1993, elenca 

uma multiplicidade de fontes de 

consulta na busca pelo melhor preço. 

Com o intuito de evitar a deficiência na 

pesquisa de preços que ocasione riscos à 

contratação, tal como o sobrepreço na 

aquisição, o dispositivo ressalta aos 

agentes a pesquisa de dados em bancos 

públicos de informação, sem prejuízo de 

outras medidas e de os entes da 

federação também definirem outros 

sistemas para consultas. O Portal 

Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) é uma funcionalidade criada 

para reunir diversos mecanismos de 

pesquisas sobre contratações públicas 

em sítio eletrônico oficial, entre elas 

painel para consulta de preços, banco de 

preços em saúde e acesso à base nacional 

de notas fiscais eletrônicas. O inciso IV 

deste dispositivo também permite a 

pesquisa de preços com três 

fornecedores, condicionado a 

justificativa de escolha destes e que os 

orçamentos não sejam superiores a seis 

meses da divulgação do edital. 

 

É sempre recomendável, portanto, a 

consulta a diversas fontes de pesquisa de 

preços. Inclusive, o artigo 23, §4º, NLL, 

traz inovador ônus ao contratado no 

sentido de que ele apresente notas 

fiscais emitidas para outros contratantes 

no período de até um ano anterior à data 

da contratação pela Administração, ou 

por outro meio idôneo, que demonstre a 

conformidade do preço em relação a 

outras contratações ocorridas. 

 

Estas informações de ordem técnica, 

como visto, são complexas e relativas 

apenas a um dos itens de observação 

obrigatória pelo gestor ao planejar uma 

contratação. Embora se tenha a 

percepção geral de que a contratação 

direta pode ser mais célere, como visto, 

exige ainda maiores cuidados pelo 

gestor a fim de não incidir em condutas 

que possam ocasionar-lhe alguma 
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sanção no rígido arcabouço normativo 

relativo às contratações institucionais. 

 

É primordial, assim, uma melhor 

comunicação interinstitucional entre o 

Estado- Executivo e o Estado-Juiz. Na 

linha do expõe a LINDB (Lei 13.655, de 

25 de abril de 2018), as dificuldades 

práticas do gestor relacionadas 

ao iter procedimental a ser seguido, 

agora legalizados na novel Lei de 

Licitações e Contratos, devem ser de 

conhecimento, sopesadas e avaliadas do 

Poder Judiciário ao impor prazos curtos 

para o cumprimento de ordens judiciais, 

principalmente aquelas que envolvam 

como objetos insumos de saúde 

relacionados a itens não incorporados ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), os quais 

não fazem parte da rotina ordinária de 

aquisições da Administração. 
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PLC fixa ‘piso’ de R$ 30 mil 
para execuções fiscais no 
Distrito Federal 
 
Se a proposta for aprovada, os débitos 
inferiores a esse valor serão cobrados 
apenas administrativamente 
 
BÁRBARA MENGARDO 
PORTO SEGURO (BA) 
06/05/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Divulgação 

 

Um projeto aprovado em 1ª turno na 

Câmara Legislativa do Distrito Federal 

(CLDF) na última terça-feira (3/5) prevê 

que execuções fiscais de até R$ 

30.469,52 não tramitarão mais na 

Justiça. O PLC 101/22 também 

possibilita que a procuradoria desista de 

execuções em tramitação no Judiciário 

com valor inferior ao determinado. 

 

A proposta aumenta o “piso” para o não 

ajuizamento de execuções, que hoje é de 

R$ 15 mil para débitos de ICMS e de R$ 

5 mil para os demais tributos cobrados 

no Distrito Federal. Caso o PLC seja 

aprovado, os débitos inferiores a R$ 

30.469,52 serão cobrados apenas 

administrativamente. 

 

Em relação à possibilidade de 

desistência de execuções em 

andamento, o projeto fixa quatro 

exceções. A cobrança pela via judicial 

será mantida se a execução estiver 

embargada, garantida por qualquer 

meio, se o crédito estiver com a 

exigibilidade suspensa ou mediante 

juízo de conveniência da Procuradoria-

Geral do Distrito Federal. 

 

O valor de pouco mais de R$ 30 mil foi 

definido após estudo evidenciar que 

esse é o custo de uma execução 

fiscal ao Judiciário do Distrito Federal. 

De acordo com o procurador-chefe das 

ações de execução fiscal do Distrito 

Federal, Lucas Terto Ferreira Vieira, as 

execuções pela via judicial levam à 

recuperação dos valores devidos em 

menos de 1% dos casos. 

 

Entre os problemas para a baixa 

recuperabilidade, está a desatualização 

dos dados dos contribuintes. Em 2019, 

por exemplo, a Justiça conseguiu citar 

apenas 20% dos contribuintes que 

constavam como partes em execuções. 

 

Vieira diz ainda que a aprovação do PLC 

deve levar à desistência de R$ 120 mil 

execuções fiscais em andamento. 

 

A procuradoria atua ainda, no âmbito do 

Comitê Interinstitucional de 

Recuperação de Ativos do Distrito 

Federal (CIRA/DF), na elaboração de 

duas normas que podem impactar no dia 

a dia dos contribuintes do Distrito 

Federal. As propostas criam uma 

caracterização de contribuintes de 

acordo com a possibilidade de 

pagamento de suas dívidas e confere 

tratamento específico aos devedores 

contumazes. A partir da regulamentação 

dos temas, de acordo com Vieira, será 

possível instituir uma transação 

tributária no Distrito Federal. 

 

A caracterização da dívida já é feita, por 

exemplo, pela Procuradoria-Geral da 
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Fazenda Nacional (PGFN), que elenca os 

débitos dos contribuintes entre A e D. A 

“nota” leva em consideração elementos 

como capacidade de pagamento, 

endividamento total do contribuinte e 

histórico de adimplemento. 

 

A reportagem viajou a convite da 

organização do I Congresso 

Internacional de Direito Tributário, 

realizado pelo Instituto de Aplicação do 

Tributo (IAT). 

 

BÁRBARA MENGARDO – Editora 

em Brasília. Coordena a cobertura de 

tributário nos tribunais superiores, no 

Carf e no Executivo. Antes de trabalhar 

no JOTA atuou no jornal Valor 

Econômico, tanto em São Paulo quanto 

em Brasília. 

Email: barbara.mengardo@jota.info 
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Brasil 

Combustível mais caro 
acelera gasto com importação 
 
Categoria representa 16% das compras 
no 1º tri, ante 10% em igual período de 
2021 
 
Por Marta Watanabe — De São Paulo 
05/05/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Os combustíveis puxaram a alta de 

preços nas importações no primeiro 

trimestre de 2022, com avanço também 

na quantidade desembarcada, num 

movimento que reflete o aumento de 

cotações de petróleo intensificado pela 

guerra Rússia-Ucrânia e também a 

maior demanda pelo item, com a 

abertura da economia e avanço da 

mobilidade. 

 

O desembarque de combustíveis 

avançou 11,9% em volume de janeiro a 

março de 2022 em relação a iguais 

meses do ano passado, em sentido 

contrário à quantidade do total das 

importações, que caiu 2,3%. Os preços 

médios dos combustíveis importados 

aumentaram 87,1%, em taxa bem maior 

que a do total importado, que avançou 

30,2%. Os dados são da Fundação 

Centro de Estudos do Comércio Exterior 

(Funcex), calculados com base nos 

números da Secretaria de Comércio 

Exterior (Secex/ME). 

 

A importação de combustíveis e 

lubrificantes somou US$ 9,6 bilhões de 

janeiro a março deste ano, mais que o 

dobro dos US$ 4,6 bilhões comprados 

do exterior em iguais meses do ano 

passado, segundo a Secex. Com esse 

avanço, a fatia dessa categoria de uso 

avançou para 15,8% das importações de 

2022, ante 9,7% no ano passado, sempre 

considerando os primeiros três meses do 

ano. 

 

Pelos dados da Funcex, a única categoria 

de uso que também teve aumento de 

volumes desembarcados de janeiro a 

março foi a de bens de consumo não 

duráveis, com alta de 3,3%, em taxa bem 

menor que a de combustíveis. Bens de 

capital, intermediários e bens de 

consumo duráveis tiveram queda de 

volume no período. Em preços, a alta se 

deu em todas as categorias de uso, mas 

sempre em taxa menor que a dos 

combustíveis. Bens intermediários, 

categoria na qual estão mais de 60% das 

importações, caiu 5,7% em volume e 

subiu 29,8% em preços, sempre 

considerando o primeiro trimestre deste 

ano contra igual período do ano passado. 

 

Daiane Santos, economista da Funcex, 

diz que o aumento de volume 

desembarcado de combustíveis reflete a 

maior demanda com o relaxamento do 

isolamento social, o retorno de várias 

atividades e o avanço da mobilidade, 

num movimento que deve continuar nos 

próximos meses. 
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Há uma base de comparação baixa, diz 

Welber Barral, sócio da BMJ 

Consultores. O primeiro trimestre de 

2021, lembra, foi o período mais agudo 

da pandemia, o que impactou a 

mobilidade. A base de comparação vai se 

recuperar a partir de julho, diz. Pesa 

também, aponta, uma questão 

estrutural. Ele ressalta que, apesar de ter 

aumentado a exportação de petróleo 

bruto nos últimos anos, o Brasil ainda é 

dependente da importação de derivados. 

 

José Augusto de Castro, presidente da 

Associação de Comércio Exterior do 

Brasil (AEB), lembra também que em 

janeiro e fevereiro parte do aumento de 

importações de combustíveis pode ser 

ainda explicada pela demanda das 

termelétricas em contratos de compras 

acertados anteriormente, algo que deve 

se amenizar, já que houve melhora da 

situação hídrica, com adoção mais 

recente da bandeira verde na tarifa de 

energia elétrica. 

 

Segundo dados da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP), que acompanha a 

importação de petróleo e derivados em 

critérios diferentes dos da Secex, a 

quantidade de importação de derivados 

de petróleo caiu 10,4% de janeiro a 

março deste ano contra igual período de 

2021, com alta de 51,5% no valor 

dispendido. 

 

A alta de valores e preços médios de 

combustíveis, diz Barral, é reflexo direto 

da cotação do petróleo. Ele lembra a 

commodity, considerando os preços 

médios do barril do brent, saiu de perto 

de US$ 65 em abril de 2021 para cerca 

de US$ 115 em março deste ano, com 

ajuste para baixo já em abril. O 

comportamento das cotações, diz, 

depende de como vão evoluir as sanções 

ao petróleo russo e de como essa oferta 

será coberta. 

 

Daiane lembra que os combustíveis 

tendem a manter a pressão na inflação 

doméstica, neutralizando ao menos em 

parte os efeitos da redução de tarifas de 

energia elétrica. A projeção da Funcex de 

inflação para 2022 é de 7,5%, com viés 

de alta de 0,5 ponto percentual. 

  

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

2022/05/05/combustivel-mais-caro-

acelera-gasto-com-importacao.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Agenda do dia: Balança 
comercial de abril, IPC-C1 e 
decisão sobre política 
monetária do Banco da 
Inglaterra 
 
Confira o que você precisa saber e 
acompanhar nesta quinta-feira 
 
Por Arthur Cagliari e Carlos Mercuri, 
Valor — São Paulo 
05/05/2022 08h21  Atualizado há 2 
horas 

 
Nesta quinta-feira, o Banco da 

Inglaterra (BoE, banco central) 

comunica, às 8h (de Brasília), sua 

decisão de política monetária. A taxa 

atual está em 0,75% ao ano e a 

expectativa é de alta para 1% ao ano. E, 

ainda na Europa, o economista-chefe do 

Banco Central Europeu (BCE), Philip 

Lane, profere discurso às 7h30 (de 

Brasília). Confira as principais 

divulgações e eventos de hoje: 

 

FGV publica Indicador 
Antecedente de Emprego de abril 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

publica, às 8h, o Indicador Antecedente 

de Emprego (IAEmp) de abril. Em 

março, o IAEmp ficou relativamente 

estável, ao ceder 0,1 ponto, para 75,0 

pontos. Em médias móveis trimestrais, o 

IAEmp caiu 2,3 pontos, para 75,5 

pontos. Em março, 4 dos 7 componentes 

do IAEmp contribuíram negativamente 

para o resultado. Os principais 

destaques negativos foram o indicador 

de Tendência dos Negócios nos 

próximos seis meses da Indústria, que 

contribuiu com queda de 0,6 ponto, e o 

indicador de Emprego Local Futuro do 

Consumidor, que cedeu 0,4 ponto. Por 

outro lado, o indicador de Situação Atual 

dos Negócios de Serviços, contribuiu 

favoravelmente com 1,0 ponto, mas 

insuficiente para reverter sinal negativo 

do IAEmp. 

 

FGV divulga IPC-C1 de abril 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

divulga, às 8h, o Índice de Preços ao 

Consumidor – Classe 1 (IPC-C1) de abril, 

destinado a medir a inflação para os 

consumidores de renda familiar de até 

2,5 salários mínimos. O IPC-C1 subiu 

para 1,43% em março, de 0,35% em 

fevereiro. A taxa acumulada em 12 

meses ficou em 10,03%, ante 9,38% nos 

12 meses encerrados em fevereiro. 

 

Secint apresenta balança 
comercial de abril 
 
A Secretaria Especial de Comércio 

Exterior e Assuntos Internacionais 

(Secint) apresenta, às 15h, o resultado da 

balança comercial de abril. A balança 

comercial brasileira teve superávit de 

US$ 2,03 bilhões na quarta semana de 

abril, resultado de exportações de US$ 

6,13 bilhões e importações de US$ 4,10 

bilhões no período. No mês, a balança 

acumulava superávit de US$ 7,46 

bilhões, resultado de US$ 21,65 bilhões 

em exportações e US$ 14,19 bilhões em 

importações no mês. No ano, o saldo 

positivo da balança totalizava US$ 19,26 

bilhões. 
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Porto de Santos — Foto: Divulgação 

 

Tesouro realiza leilão tradicional 
de LTN e NTN-F 
 
A Secretaria do Tesouro Nacional faz às 

11h leilão tradicional de Letras do 

Tesouro Nacional (LTN) e Notas do 

Tesouro Nacional Série F (NTN-F). As 

LTN que serão ofertadas têm 

vencimentos nos dias 1º de outubro de 

2022; 1º de abril de 2024 e 1º de julho 

de 2025. As NTN-F vencem em 1º de 

janeiro de 2029 e 1º de janeiro de 2033. 

A liquidação financeira dos papeis 

ocorrerá na sexta-feira. 

 

Economista-chefe do BCE faz 
discurso 
 
O economista-chefe do Banco Central 

Europeu (BCE), Philip Lane, profere 

discurso às 7h30 (de Brasília). 

 

BoE comunica decisão sobre 
política monetária 
 
O Banco da Inglaterra (BoE, banco 

central) comunica, às 8h (de Brasília), 

sua decisão de política monetária. A taxa 

atual está em 0,75% ao ano e a 

expectativa é de alta para 1% ao ano. 

 

EUA mostram produtividade e 
custo do trabalhador no 1º 
trimestre 
 
O Departamento do Trabalho dos EUA 

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

preliminares da produtividade do 

trabalhador americano e o custo unitário 

da mão de obra no primeiro trimestre de 

2022. A leitura anterior foi de alta de 

6,6% para a aumento de 0,9% para o 

custo unitário da mão de obra. A 

expectativa é de queda de 5,4% na 

produtividade e de alta de 9,9% no custo 

unitário da mão de obra. 

 

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

mostra, às 9h30 (de Brasília), o número 

de novos pedidos de seguro-desemprego 

requeridos na semana até 30 de abril. Na 

semana anterior, houve 180 mil pedidos 

iniciais. Estimam-se 182 mil novos 

pedidos. 

 

Bolsonaro entrega obras na 
Paraíba 
 
O presidente Jair Bolsonaro participa, às 

11h, de cerimônia de entrega da obra 

“Vertente Litorânea” em Itatuba (PB). 

Às 13h30, participa de cerimônia de 

inauguração da Unidade Básica de 

Saúde (UBS) Dr. Severino Elias de Paiva 

Araújo em Gurinhém (PB). 

 

Congresso promulga piso de 
agentes de saúde 
 
O Congresso Nacional marcou para 16h 

a promulgação da Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) 120, que prevê um 

piso salarial nacional de dois salários 

mínimos, equivalente a R$ 2.424, para 

agentes comunitários de saúde e de 

combate às endemias. 

 

Comissão do Senado vota 
regularização de áreas rurais 
 
A Comissão de Agricultura e Reforma 

Agrária do Senado vota, às 8h, o projeto 

de lei 2.374/20, que permite a 

regularização de propriedades rurais 

que não respeitem os limites mínimos de 

Reserva Legal em razão de supressões de 
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vegetação nativa realizadas entre 22 de 

julho de 2008 e 25 de maio de 2012, 

exigindo-se que a compensação seja 

equivalente ao dobro da área de reserva 

legal a ser recuperada. 

 

Comissão do Senado realiza 
audiência sobre irregularidades 
na Educação 
 
A Comissão de Educação do Senado 

realiza, às 9h30, audiência pública sobre 

o suposto beneficiamento indevido na 

destinação de verbas públicas afetas ao 

Ministério da Educação e ao Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Entre os convidados está o 

prefeito de Centro Novo (MA), Junior 

Garimpeiro; Crezus Ralph Lavra Santos, 

assessor da Assembleia Legislativa do 

Maranhão; e Jorge Guilherme da Silva 

Souza, dono da empresa JG Consultoria 

e Assessoria. 

 

Comissão do Senado faz audiência 
sobre reajuste de energia no 
Ceará 
 
A Comissão de Transparência do Senado 

realiza, às 10h, audiência pública para 

discutir o percentual do reajuste 

tarifário anual nas contas de energia 

elétrica do Ceará. Entre os confirmados 

estão Davi Antunes Lima, 

superintendente de Gestão Tarifária da 

Aneel, e Marcia Sandra Roque Vieira 

Silva, diretora-presidente da Enel 

Distribuição Ceará. 

 

Comissões do Senado debatem 
MP do 'Voo Simples' 
 
As comissões de Serviços de 

Infraestrutura e de Assuntos 

Econômicos do Senado realizam, às 10h, 

audiência pública conjunta para discutir 

o impacto da Medida Provisória 1.089 

para o setor aéreo, consumidores e 

sociedade brasileira; debater a questão 

relativa ao preço de passagens aéreas, 

franquia de bagagens, pagamento para 

marcação antecipada de assentos e 

abertura de mercado do setor aéreo 

nacional, pauta chamada de "Voo 

Simples". 

 

Câmara vota digitalização de 
cartórios 
 
O Plenário da Câmara reúne-se às 9h e 

deve votar a MP 1.085, que obriga os 

cartórios a digitalizarem seus serviços 

numa plataforma única. 

 

STF prossegue julgamento de 
'pauta verde’ 
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal 

se reúne às 14h e continua na "pauta 

verde" e julga constitucionalidade da 

resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama) que flexibiliza os 

padrões de qualidade do ar no Brasil. 

 

Guedes reúne-se com 
representantes da Guiana 
Francesa e presidente do TRE-AP 
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

terá, às 10h, reunião virtual com o 

procurador-geral da Fazenda Nacional, 

Ricardo Soriano; às 11h com o secretário 

especial do Tesouro e Orçamento, 

Esteves Colnago; às 15h com o secretário 

especial de Comércio Exterior e 

Assuntos Internacionais, Roberto Fendt, 

e, às 16h, terá audiência virtual com o 

desembargador Gilberto Pinheiro, 

presidente do Tribunal Regional 

Eleitoral do Amapá, com participação de 

Olivier Taomi, conselheiro especial do 

Governo da Guiana Francesa; Felipe 

José Azevedo, presidente da Comissão 

Internacional do Comércio da Guiana 

Francesa, e Gabriel Serville, presidente 

da Assembleia da Guiana Francesa, 

sobre as relações de comércio entre 

Brasil e Guiana Francesa. 
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Campos Neto e diretores têm 
agenda de despachos internos 
 
O presidente do Banco Central, Roberto 

Campos Neto, e diretores da autarquia 

têm agenda de despachos internos. 

 

Montezano tem reuniões e 
despachos internos 
 
O presidente do BNDES, Gustavo 

Montezano, estará em Brasília em 

reuniões e despachos internos. 

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

ia/2022/05/05/agenda-do-dia-

balanca-comercial-de-abril-ipc-c1-e-

decisao-sobre-politica-monetaria-do-

banco-da-inglaterra.ghtml  
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Empresas 

Suspensão de reajustes na 
conta de luz pode impactar 
setor de infraestrutura, diz 
associação 
 
Até agora, a Aneel aprovou 12 reajustes 
tarifários anuais. A série de aumentos 
supera dois dígitos de algumas 
distribuidoras, e até julho estão 
previstos reajustes de outras 13 
concessionárias 
 
Por Robson Rodrigues, Valor — São 
Paulo 
05/05/2022 09h54  Atualizado há uma 
hora 

 
A proposta de suspensão dos 

reajustes tarifários de 

energia pelas distribuidoras que está 

no Congresso Nacional pode trazer 

danos importantes ao setor de 

infraestrutura, ao colocar em risco a 

credibilidade e a segurança jurídica e 

regulatória dos contratos, além de trazer 

impactos financeiros, segundo a 

Abradee, associação ligada às 

distribuidoras de energia elétrica. 

 

O Projeto de Decreto Legislativo para 

suspender os reajustes tarifários 

homologados este ano pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

está na Câmara dos Deputados. 

 

Até agora, a Aneel aprovou 12 reajustes 

tarifários anuais. A série de aumentos 

supera dois dígitos de algumas 

distribuidoras, e até julho estão 

previstos reajustes de outras 13 

concessionárias. Por conta disso, o 

presidente da Câmara, Arthur Lira, 

pautou um projeto que altera a decisão 

da Aneel de aprovar reajustes tarifários. 

 

O presidente da entidade, Marcos 

Madureira, diz que os reajustes são 

elementos previstos nos regulamentos 

do setor elétrico, legais e constitucionais 

e, se forem revogados, podem trazer um 

desequilíbrio financeiro para as 

distribuidoras semelhante ao que foi no 

período da crise hídrica, em que as 

concessionárias assumiram os custos 

não cobertos pelas bandeiras tarifárias. 

 

“Isso traz um dano grande para atração 

de investimentos. É importante que 

exista segurança [jurídica e regulatória] 

que sempre foi dada e que sempre foi 

ponto de orgulho do setor elétrico 

brasileiro a questão relacionada ao 

respeito aos contratos (...). E ao 

trazermos uma redução de faturamento 

para as empresas, isso causa um 

problema para toda na cadeia do setor 

elétrico, já que é a distribuidora arrecada 

os recursos para o pagamento de todos 

os elos da cadeia”, afirma. 

 

O executivo diz que o setor de 

distribuição no Brasil já vem passando 

por um processo de modicidade tarifária 

e, em média, cerca de 20% do total de 

recursos da fatura de energia elétrica 

ficam para as distribuidoras, o restante 

são para a geração, distribuição e 

encargos e tributos. Por isso não há 

espaço para redução das tarifas nem 

abertura para a negociação. 

 

Para o dirigente, o correto seria reavaliar 

a necessidade dos diversos elementos 

que compõem a fatura, como a Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE), um 

encargo setorial que ultrapassou R$ 32 

bilhões este ano, ou a redução dos 

tributos e encargos, que compõem cerca 

de 49% da conta. 

 

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuYcl-SZhX5H1BW-2-lW_PbTLdKefHvcr_ws2dOYtnr9G_Spy5zVybJAt1ZqweUyKa-NCk3kR9VObMdNr53y42JPGRsrc6af7uXQ-jBBeXnRxOyOdqd2oHtvs3RjOk0WdP19ltQxEbpLrQuRs22jC_WCpla6ts3va1rhu5KJDjbWF58DSwX2pXw2SFjDOdd6On0-uN-fSP740naCZx5kIyZtYl5c0l_IJorU5bQl-KIoMEsoe8ITnnFSLHwzi93Ym3LUXNY67wX54nKnnm9k309GR0FegrSpNpKVGOuRMR4jcpKk_xNkgjQI9igco8nSus&sig=Cg0ArKJSzKnoB4CoiEaFEAE&fbs_aeid=%5bgw_fbsaeid%5d&urlfix=1&adurl=https://open.spotify.com/show/0fosq87J7e5Y9HVTrj02rA%3Fsi%3D8174bf57b92e4424
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuYcl-SZhX5H1BW-2-lW_PbTLdKefHvcr_ws2dOYtnr9G_Spy5zVybJAt1ZqweUyKa-NCk3kR9VObMdNr53y42JPGRsrc6af7uXQ-jBBeXnRxOyOdqd2oHtvs3RjOk0WdP19ltQxEbpLrQuRs22jC_WCpla6ts3va1rhu5KJDjbWF58DSwX2pXw2SFjDOdd6On0-uN-fSP740naCZx5kIyZtYl5c0l_IJorU5bQl-KIoMEsoe8ITnnFSLHwzi93Ym3LUXNY67wX54nKnnm9k309GR0FegrSpNpKVGOuRMR4jcpKk_xNkgjQI9igco8nSus&sig=Cg0ArKJSzKnoB4CoiEaFEAE&fbs_aeid=%5bgw_fbsaeid%5d&urlfix=1&adurl=https://open.spotify.com/show/0fosq87J7e5Y9HVTrj02rA%3Fsi%3D8174bf57b92e4424
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“Nossa expectativa é que exista 

entendimento por parte do congresso de 

que este é um instrumento que vai trazer 

danos importantes não só para o setor 

elétrico e de distribuição, mas para todo 

o segmento de concessão que tem no 

país, pois se coloca em risco a 

credibilidade de contratos e o papel que 

a agência reguladora tem”, alerta 

Madureira 

 

A entidade diz manter interlocução com 

Lira para evidenciar a importância de se 

respeitar as regras regulatórias do setor. 

Entretanto, o executivo considera que o 

caso pode ser levado a instâncias 

jurídicas, caso as conversas não deem 

resultado. 

 

“Sem dúvida nenhuma, se no final a 

gente chegar a um ponto em que há uma 

medida sendo adotada que está 

colocando em risco o que está previsto 

em contratos, surge a possibilidade de 

uma ação judicial, mas a gente entende 

que isso só acontece em último caso se 

não houver entendimento.” 

 

 
Bandeira vermelha na conta de luz — 

Foto: Marcello Casal Jr 

 
https://valor.globo.com/empresas/not
icia/2022/05/05/suspensao-de-
reajustes-na-conta-de-luz-pode-
impactar-setor-de-infraestrutura-diz-
associacao.ghtml  
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/05/suspensao-de-reajustes-na-conta-de-luz-pode-impactar-setor-de-infraestrutura-diz-associacao.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/05/suspensao-de-reajustes-na-conta-de-luz-pode-impactar-setor-de-infraestrutura-diz-associacao.ghtml
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Legislação 

Supremo garante a 
contribuinte paulista créditos 
de ICMS 
 
1ª Turma entendeu que decreto que 
acabou em 2019 com benefício fiscal só 
deveria valer no ano seguinte 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
05/05/2022 05h04  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Juliana Camargo Amaro: de um dia para 

o outro, o crédito virou custo para 

empresa — Foto: Divulgação 

 

Contribuintes paulistas conseguiram 

um importante precedente no 

Supremo Tribunal Federal (STF) 

para limitar os efeitos de 

um decreto do Estado de São 

Paulo que acabou com benefício 

fiscal do ICMS. A 1ª Turma, formada 

por cinco ministros, decidiu que 

a norma, editada no fim 

de abril de 2019, só poderia ter 

começado a valer em janeiro do ano 

seguinte. 

 

A decisão beneficia uma empresa do 

ramo de medicina veterinária. 

Agora, poderá utilizar 

aproximadamente R$ 2 

milhões em créditos do imposto que 

havia sido obrigada a estornar por 

imposição da regra. 

 

O alvo da disputa é o Decreto nº 

64.213, editado em 30 de abril de 2019. 

Pela norma, os contribuintes perderam 

a possibilidade de aproveitar créditos de 

ICMS decorrentes de compras de 

insumos agropecuários isentos do 

imposto. A restrição passou a valer a 

partir do dia seguinte à publicação - 1º 

de maio. 

 

Muitas empresas questionaram 

no Judiciário a revogação do benefício 

fiscal, que perdurou por 19 anos. De 

acordo com a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE) de São Paulo, são pelo 

menos 108 ações em andamento. 

 

 

Duas teses são discutidas, segundo o 

órgão. Os contribuintes contestam a 

legalidade da revogação, que foi feita por 

decreto e não por lei. E alegam que a 

medida violaria os princípios da 

anterioridade anual (validade a partir do 

exercício financeiro seguinte ao da 

publicação da norma) e nonagesimal 

(prazo de 90 dias). Previstas na 

Constituição, as regras devem ser 

aplicadas juntas e pretendem evitar 

surpresas para o contribuinte com 

criação ou aumento de tributos. 

 

A decisão da 1ª Turma do Supremo 

analisou a validade da extinção imediata 

do benefício fiscal. Os ministros 

analisaram se a revogação do incentivo 

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssGZSQV5uT7VZ3TLlmkKkfneqNlhwnfFJC-aTUSX0yOKXFaPJJRyJeAW8KWu-UB6uiQGb5tk-omTkiTaRQiZBgEv0mN827D1jPTPCWINUkW17JMvusIYFDYfT7mD9R352QPTP2shJanDoLOVD6eBqJ7lClxtrin2kWduit1J5dllPieZ6wfuIbbFCdXF2Qdy1lLrIPKJvB6sDpxeBTxBmtyH51-nhIUsQ8HZ0JeHUDDSIoV6xJ5GDgaUehZZ7iFPa2ORsY9iH2gIrBqk5OgLPLsRhJEm8HfK93sbcHuV8eoO8CYe6vktbHVBT9gF5ErxaSmcA&sig=Cg0ArKJSzHtLQ0LQdWkMEAE&fbs_aeid=%5bgw_fbsaeid%5d&urlfix=1&adurl=https://open.spotify.com/show/0fosq87J7e5Y9HVTrj02rA%3Fsi%3D8174bf57b92e4424
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssGZSQV5uT7VZ3TLlmkKkfneqNlhwnfFJC-aTUSX0yOKXFaPJJRyJeAW8KWu-UB6uiQGb5tk-omTkiTaRQiZBgEv0mN827D1jPTPCWINUkW17JMvusIYFDYfT7mD9R352QPTP2shJanDoLOVD6eBqJ7lClxtrin2kWduit1J5dllPieZ6wfuIbbFCdXF2Qdy1lLrIPKJvB6sDpxeBTxBmtyH51-nhIUsQ8HZ0JeHUDDSIoV6xJ5GDgaUehZZ7iFPa2ORsY9iH2gIrBqk5OgLPLsRhJEm8HfK93sbcHuV8eoO8CYe6vktbHVBT9gF5ErxaSmcA&sig=Cg0ArKJSzHtLQ0LQdWkMEAE&fbs_aeid=%5bgw_fbsaeid%5d&urlfix=1&adurl=https://open.spotify.com/show/0fosq87J7e5Y9HVTrj02rA%3Fsi%3D8174bf57b92e4424
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constituiu majoração indireta de tributo, 

o que obrigaria o Estado a observar as 

anterioridades anual e nonagesimal. 

 

“De um dia para o outro, o Estado voltou 

a exigir o estorno dos créditos. A 

consequência disso é que o crédito - que 

poderia ser utilizado antes para comprar 

equipamentos, quitar ICMS próprio e 

pagar fornecedores - virou custo da 

empresa”, explica a advogada 

tributarista Juliana Camargo Amaro, 

sócia do escritório Finocchio & Ustra 

Advogados, que defendeu a empresa no 

Supremo (ARE 1343737). 

 

De acordo com levantamento da banca, 

foi o primeiro julgamento de mérito na 

1ª Turma sobre essa questão. Em dois 

casos anteriores (ARE 1324386 e ARE 

1318720), os recursos extraordinários 

propostos pelo Estado paulista não 

foram admitidos. Na prática, isso fez 

com que prevalecessem decisões do 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), 

favoráveis aos contribuintes. A 2ª 

Turma da Corte ainda não analisou o 

tema, segundo a pesquisa. 

 

O placar foi apertado: três votos a dois. 

Prevaleceu o voto do ministro Roberto 

Barroso. Ele discordou do relator do 

caso, ministro Alexandre de Moraes, 

para quem a revogação de benefício 

fiscal não seria majoração de tributo. 

Dessa forma, não haveria necessidade de 

o Estado jogar os efeitos do decreto para 

o ano seguinte ao da publicação. 

 

Segundo Moraes, esse entendimento 

estaria em linha com precedente do ano 

de 2008 na ADI 4016. Naquela ocasião, 

o Supremo definiu que a redução ou 

extinção de desconto para pagamento de 

imposto sob determinadas condições 

previstas em lei, como o pagamento 

antecipado em parcela única, não pode 

ser equiparada a aumento de tributo. A 

ministra Cármen Lúcia concordou com o 

relator. 

 

Para Barroso, porém, esse precedente 

estaria superado. De acordo com o voto 

do ministro, a jurisprudência do 

Supremo tem se consolidado para 

reconhecer a necessidade de respeito à 

anterioridade anual e à noventena 

diante de aumento indireto de tributo, 

como a revogação de benefício fiscal. 

 

“A anterioridade tributária visa a 

assegurar a previsibilidade da carga 

tributária, protegendo a segurança 

jurídica, a não surpresa e a confiança 

legítima. Por isso, também deve ser 

aplicada à revogação ou alteração de 

benefício fiscal, conforme já 

reconhecido por esta Corte”, afirma 

Barroso, que redigiu o acórdão. 

 

A posição foi seguida pela ministra Rosa 

Weber e pelo ministro Dias Toffoli, que 

afirmou ter aderido à corrente 

majoritária no STF depois de decidir de 

forma desfavorável à tese dos 

contribuintes. 

 

De acordo com o advogado Alessandro 

Borges, do escritório Benício Advogados 

Associados, nas ocasiões em que 

analisou a disputa, o TJSP deu ganho de 

causa ao contribuinte. “O tribunal tem 

aplicado a posição mais recente do STF 

de que o Estado precisa obedecer a 

anterioridade porque a revogação de 

benefício fiscal constitui majoração 

indireta de tributo”, diz. 

 

A Procuradoria Geral do Estado, em 

nota ao Valor, afirma que não recorrerá 

da decisão. A discussão sobre a 

legalidade do decreto, por outro lado, 

continua viva. A PGE diz que o TJSP tem 

entendido pela possibilidade de 

utilização de decreto para regular a 

matéria, em linha com o decidido pelo 
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STF na arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF) nº 198. 

 

“Apesar de improváveis, eventuais 

decisões afastando a aplicação do 

decreto por violação ao princípio da 

legalidade seguirão sendo objeto de 

recurso”, afirma a procuradoria. 

  
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/05/05/supremo-garante-a-
contribuinte-paulista-creditos-de-
icms.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/05/supremo-garante-a-contribuinte-paulista-creditos-de-icms.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/05/supremo-garante-a-contribuinte-paulista-creditos-de-icms.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/05/supremo-garante-a-contribuinte-paulista-creditos-de-icms.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/05/supremo-garante-a-contribuinte-paulista-creditos-de-icms.ghtml
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Legislação 

Receita esclarece tributação 
de acordo arbitral 
 
Retenção do Imposto de Renda sobre 
indenização por rompimento de 
contrato é dispensada mediante 
condições;veja quais 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
05/05/2022 05h04  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Advogado Matheus Bueno: documento 

deve fazer menção ao dano emergente — 

Foto: Claudio Belli/Valor 

 

A Receita Federal entendeu que a 

dispensa de retenção do Imposto de 

Renda (IRRF) 

sobre indenização por rompimento 

de contrato, definida em sentença 

arbitral, só vale para a parte referente 

aos danos emergentes - que devem 

ser comprovados. Não inclui os lucros 

cessantes. O acordo entre as partes 

para a reparação, ainda que homologado 

pelo juízo arbitral, não é suficiente para 

afastar a tributação, de acordo com o 

Fisco. 

A orientação consta na Solução de 

Consulta nº 184, editada pela 

Coordenação-Geral de Tributação 

(Cosit), reforçada recentemente por 

dois outros textos da Divisão de 

Tributação (Disit) da 3ª 

Região Fiscal da Receita Federal 

(Ceará, Maranhão e Piauí) - 

soluções de consulta nº 3.002 e nº 

3.003. 

 

“A falta de comprovação de que a 

indenização é destinada a reparar danos 

emergentes obriga a fonte pagadora a 

realizar a retenção do IRRF sobre a 

integralidade do valor pago ou creditado 

a título de indenização por danos 

patrimoniais, conforme previsto no 

caput do artigo 740 do 

RIR/2018 [Regulamento do Imposto de 

Renda]”, diz a Receita. 

 

Na prática, a interpretação do Fisco 

pode gerar um valor menor de 

indenização se não for comprovado o 

montante referente aos danos 

emergentes. Por isso, afirmam 

advogados, empresas e fornecedores que 

levam disputas à arbitragem devem ter 

um cuidado redobrado na formulação de 

acordos. 

 

 

“É importante que o documento faça 

menção à parcela referente ao dano 

emergente e ao lucro cessante. 

Relevante ainda que a sentença arbitral 

homologatória do acordo ratifique as 

informações”, diz Matheus Bueno, sócio 

do Bueno Tax. 

 

O dano emergente diz respeito ao que a 

empresa perdeu, enquanto os lucros 

cessantes indenizam o que ela deixou de 

ganhar com o descumprimento do 

contrato. Há tributação pelo Imposto de 

Renda sobre esses últimos. Por isso, a 

discussão sobre a dispensa da retenção 

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssGui2eMofxWvmjcA0D6e6ZK9ate_iXfYSrA4bciXYEtiaIW_-CBgPXsrAnp4RaP0O1q7ZUGU1yqJ7uhEJSrYEVSTe4TA26al0M-jxkQi1mj-5hzdAuKbMI5OavOGMg4n6tWnZbyy4m4bm1YPYTT_BFvgDuOmTPPqv3pzGhFE-Kc3x6LQ2bUBRKxcprgY9uNs5A7K0zqpKHLWZzpYjXQbYJnjnHcf8r0CriOM-zc8i9gJFM6zac8xUwDj1rFR0gZCtuTs6TSHvS28vYnI9K8g67WRJBTp7QrOMfmaaEWVOhkvemD3lO7U2ZKZ2jGFv8w1B-QQ&sig=Cg0ArKJSzMqGU86Y-cc1EAE&fbs_aeid=%5bgw_fbsaeid%5d&urlfix=1&adurl=https://open.spotify.com/show/0fosq87J7e5Y9HVTrj02rA%3Fsi%3D8174bf57b92e4424
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssGui2eMofxWvmjcA0D6e6ZK9ate_iXfYSrA4bciXYEtiaIW_-CBgPXsrAnp4RaP0O1q7ZUGU1yqJ7uhEJSrYEVSTe4TA26al0M-jxkQi1mj-5hzdAuKbMI5OavOGMg4n6tWnZbyy4m4bm1YPYTT_BFvgDuOmTPPqv3pzGhFE-Kc3x6LQ2bUBRKxcprgY9uNs5A7K0zqpKHLWZzpYjXQbYJnjnHcf8r0CriOM-zc8i9gJFM6zac8xUwDj1rFR0gZCtuTs6TSHvS28vYnI9K8g67WRJBTp7QrOMfmaaEWVOhkvemD3lO7U2ZKZ2jGFv8w1B-QQ&sig=Cg0ArKJSzMqGU86Y-cc1EAE&fbs_aeid=%5bgw_fbsaeid%5d&urlfix=1&adurl=https://open.spotify.com/show/0fosq87J7e5Y9HVTrj02rA%3Fsi%3D8174bf57b92e4424
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na fonte fica concentrada na parcela de 

ressarcimento do prejuízo. 

 

A Solução de Consulta nº 184, de 

dezembro, vincula todos os auditores 

fiscais do país. Nela, o Fisco impôs a 

exigência de comprovação do prejuízo 

real para dispensar a retenção do 

imposto, com alíquota de 15%, sobre o 

valor da indenização paga por rescisão 

de contrato. 

 

A resposta veio a partir de dúvida de um 

contribuinte que transmite competições 

esportivas por canal fechado de TV. A 

companhia tinha vários contratos com 

uma empresa de marketing. Por causa 

de desentendimentos na execução do 

contrato, as partes levaram a disputa à 

arbitragem. Firmaram um acordo, que 

foi homologado por sentença arbitral, 

em que ficou estabelecida uma 

indenização de R$ 11,5 milhões à 

empresa de marketing, por danos 

emergentes e lucros cessantes. 

 

A emissora de TV entendeu que deveria 

reter o imposto, com alíquota de 15% 

sobre o valor. A beneficiária, por sua vez, 

entendia que não haveria tributação, 

uma vez que a indenização visaria 

recompor perdas. 

 

A Receita deu razão à emissora. 

Entendeu que a dispensa da tributação - 

prevista no artigo 5º do artigo 740 do 

Regulamento do Imposto de Renda 

(Decreto nº 9.580, de 2018) - vale 

apenas se for comprovado que a 

indenização é destinada a reparar danos 

emergentes, o que não teria ocorrido no 

caso. 

 

Para o tributarista Matheus Bueno, há 

argumentos para acionar o Judiciário 

nos casos de empresas que já firmaram 

acordos de pagamento de indenização 

por meio de arbitragem. “A Receita 

passa por cima de duas realidades. A 

primeira é que, se as partes instalaram a 

arbitragem, ocorreu um dano. A 

segunda é que, se foi feito acordo de 

pagamento de indenização, o dano está 

demonstrado, porque ninguém quer 

jogar dinheiro fora”, afirma o advogado. 

 

No caso levado para consulta à Cosit, 

também houve discussão sobre a 

alíquota do IRRF a ser aplicada sobre a 

indenização por lucros cessantes. A 

emissora entendia que era de 15%. A 

empresa de marketing, de 5%, com base 

no artigo 738 do RIR. 

 

Pelo dispositivo, “ficam sujeitas ao 

desconto do imposto sobre a renda na 

fonte, à alíquota de cinco por cento, as 

importâncias pagas às pessoas jurídicas 

a título de juros e de indenizações por 

lucros cessantes, decorrentes de 

sentença judicial”. 

 

Para o Fisco, deve ser aplicada a alíquota 

de 15%, uma vez que existem diferenças 

entre sentenças arbitrais e judiciais. 

Dessa forma, diz a Receita, a União não 

está vinculada a arbitragens das quais 

não participa. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/05/05/receita-esclarece-
tributacao-de-acordo-arbitral.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/05/receita-esclarece-tributacao-de-acordo-arbitral.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/05/receita-esclarece-tributacao-de-acordo-arbitral.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/05/receita-esclarece-tributacao-de-acordo-arbitral.ghtml
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Economia 

Auxílio Brasil: Senado aprova 
MP com benefício 
permanente de R$ 400 
 
Por causa de alteração para tornar 
benefício permanente, texto terá de ser 
sancionado pelo presidente Jair 
Bolsonaro 
 
Fernanda Trisotto e Camila Zarur 
04/05/2022 - 21:39 / Atualizado em 
04/05/2022 - 22:13 
 

Plenário do Senado: indicações terão 

que ser aprovadas por parlamentares 

Foto: Pedro França/Agência Senado/31-

03-2022 

 

BRASÍLIA — O Senado aprovou, nesta 

quarta-feira, a medida provisória que 

estabeleceu R$ 400 como valor mínimo 

do programa Auxílio Brasil, substituto 

do Bolsa Família. O Congresso tinha até 

o dia 16 de maio para finalizar essa 

análise. 

 

Como o texto que foi aprovado pela 

Câmara na semana passada sofreu 

alterações – o deputado João Roma (PL-

BA) incluiu dispositivo que torna o 

benefício permanente, e não acabe no 

fim deste ano, como previsto 

originalmente pelo governo. O texto 

agora precisa ser sancionado pelo 

presidente Jair Bolsonaro. 

 

— O Benefício Extraordinário é 

destinado às famílias beneficiárias do 

Programa Auxílio Brasil e, com as 

mudanças empreendidas pelo 

Congresso Nacional, será permanente, 

como parte do processo de ampliação da 

renda básica de cidadania. O valor de R$ 

400,00 será, portanto, o piso do Auxílio 

Brasil — disse o relator do projeto no 

Senado, Roberto Rocha (PTB-MA). 

 

Como o GLOBO já mostrou, o Ministério 

da Economia já prevê o benefício nessa 

dimensão no Orçamento de 2023. Além 

disso, em análises preliminares, a pasta 

avalia que não é necessário 

compensação financeira para o benefício 

permanente. 

 

No entanto, a pasta não discutiu nem 

tem recursos suficientes para um 

benefício maior que os R$ 400, segundo 

disse o secretário do Tesouro Nacional, 

Paulo Valle, na ocasião. 

 

No mesmo dia em que o Senado aprovou 

o valor permanente do auxílio, o senador 

Marcelo Castro (MDB-PI), escolhido 

nesta quarta-feira como relator geral do 

Orçamento de 2023, afirmou que tem 

ouvido especulações de que o governo 

federal poderá propor que o benefício 

fique fora do teto de gastos. 

 

Caso isso aconteça, o parlamentar disse 

que estará a favor da proposta. 

 

— Eu seria favorável. Acho que aquilo 

que é necessário ao país, do ponto de 

vista de investimento, de geração de 

emprego, e sobretudo de proteção social, 

[porque] você imagina a quantidade de 

pessoas que temos desempregadas no 

país, a quantidade de pessoas em 

subemprego, com a renda que caiu 

astronomicamente durante a pandemia. 

Numa hora dessas você precisa definir 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/auxilio-brasil-camara-torna-permanente-valor-minimo-de-400-texto-vai-ao-senado-1-25492655
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/auxilio-brasil-camara-torna-permanente-valor-minimo-de-400-texto-vai-ao-senado-1-25492655
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/auxilio-brasil-governo-diz-que-valor-de-400-ja-esta-previsto-no-orcamento-de-2023-1-25494006
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prioridades — afirmou Castro, que 

completou: 

 

— A minha posição, que sempre foi 

favorável à manutenção do teto dos 

gastos, [mas] nesses casos, nós 

poderíamos fazer uma exceção em favor 

de salvar vidas, melhorar a vida das 

pessoas, e até de salvar pessoas que 

estão passando fome. 

 

A busca por este valor mínimo de R$ 

400 mensais foi uma das grandes 

disputas políticas do segundo semestre 

do ano passado. O governo queria 

turbinar o programa social como forma 

de ajudar a popularidade de Jair 

Bolsonaro, que tentará a reeleição. 

 

Para isso, o governo promoveu a PEC 

dos Precatórios. A medida promoveu 

duas mudanças para viabilizar o 

programa social turbinado. De um lado, 

alterou o teto de gastos, regra que 

impede crescimento das despesas para 

além da inflação anterior. 

 

De outro, mudou a regra de pagamento 

dos precatórios, condenações judiciais 

contra o governo. 

 

Esse movimento deu espaço para que a 

nova despesa fosse acomodada dentro 

do teto de gastos. Mas ainda faltava 

obedecer a determinação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), que 

estabelece que uma nova despesa 

permanente precisa ser coberta por uma 

nova receita ou corte de gastos. 

 

Como isso não ocorreu, o governo 

dividiu o Auxílio Brasil em duas partes. 

A primeira "parcela" corresponde ao 

valor tradicional do Bolsa Família 

ajustado, que subiu de cerca de R$ 190 

para um valor em torno de R$ 224. 

 

O restante, até chegar a um mínimo de 

R$ 400, foi fixado como benefício 

"temporário", com duração até 31 de 

dezembro deste ano, o que dispensaria a 

compensação da despesa. 

 

Foi o ex-ministro da Cidadania, o 

deputado João Roma (PL-BA), que 

incluiu de última hora uma alteração 

para que o benefício tenha caráter 

permanente, e não acabe no fim deste 

ano, como previsto originalmente pelo 

governo. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/auxilio-brasil-senado-
aprova-mp-com-beneficio-permanente-
de-400-25500656  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/auxilio-brasil-senado-aprova-mp-com-beneficio-permanente-de-400-25500656
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https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/auxilio-brasil-senado-aprova-mp-com-beneficio-permanente-de-400-25500656
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/auxilio-brasil-senado-aprova-mp-com-beneficio-permanente-de-400-25500656
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Economia 

Lucro da Petrobras pode 
passar de R$ 40 bi, após salto 
do petróleo com a guerra na 
Ucrânia 
 
Empresa divulga resultado do 1º 
trimestre hoje. Expectativa é que 
também anuncie dividendos de até R$ 
10 bilhões, referentes ao desempenho 
de 2021 
 
Bruno Rosa 
05/05/2022 - 08:45 / Atualizado em 
05/05/2022 - 10:50 
 

A fachada da sede da Petrobras, no 

Centro do Rio Foto: Reuters 

 

RIO - A Petrobras divulga nesta quinta-

feira o resultado financeiros do primeiro 

trimestre. A expectativa dos analistas é 

que a estatal registre lucro líquido entre 

R$ 30 bilhões e R$ 40 bilhões entre 

janeiro e março deste ano. Será maior 

que o R$ 1,16 bilhão do mesmo período 

do ano passado, quando a empresa 

ainda sofria os impactos da pandemia. 

 

Neste início de ano, apontam analistas, 

o resultado vai ser influenciado pelo 

forte aumento do preço do petróleo no 

mercado internacional, que chegou a 

encostar em US$ 140 por conta da 

guerra na Ucrânia. 

 

Especialistas lembram que os maiores 

ganhos com o petróleo e a venda de 

derivados vão ajudar a aumentar o lucro 

da empresa neste início de ano, apesar 

do avanço de 1% no total da produção. 

 

Desde janeiro, a estatal reajustou os 

preços do diesel e da gasolina duas vezes 

nas refinarias. No caso da gasolina, a alta 

chegou a 24,9%. No diesel, o aumento foi 

de 35% nas refinarias. 

 

Dois reajutes no ano 
 
O aumento nos preços desagradou a Jair 

Bolsonaro, que demitiu o 

então  presidente da estatal, Joaquim 

Silva e Luna. Em seu lugar, foi nomeado 

José Mauro Coelho, ex-secretário de 

Petróleo e Gás do Ministério de Minas e 

Energia (MME). 

 

Rafael Chacur, sócio da SFA 

Investimentos, diz que a estimativa para 

Petrobras é positiva. A estatal informou 

recentemente que a venda de derivados 

no primeiro trimestre teve alta de 2% em 

relação ao mesmo período do ano 

passado. O resultado foi influenciado 

pelo forte avanço da gasolina, com alta 

de 17,3%, e queda de 2,1% no caso do 

diesel. 

 

— Apesar de volumes menores (no caso 

do diesel), acredito que, por conta 

valorização do petróleo, deveremos ver 

uma receita líquida em torno de R$ 150 

bilhões, e uma geração de caixa 

operacional, medida pelo Ebitda, em 

torno de R$ 75 bilhões — disse Chacur, 

destacando que prevê um lucro líquido 

de cerca de R$ 30 bilhões. 

 

O Itaú BBA, por sua vez, prevê ganho de 

R$ 46,2 bilhões, maior que os R$35,8 

bilhões previstos pelo Credit Suisse. 

 

Em 2021, a estatal teve lucro recorde de 

R$106 bilhões, considerando o ano 
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fechado. Parte do mercado financeiro 

aposta que a empresa possa anunciar 

dividendos entre US$ 5 bilhões e US$ 10 

bilhões, com base nos resultados do ano 

passado. 

 

A produção da empresa teve alta de 1,1% 

no primeiro trimestre deste ano em 

relação ao mesmo período do ano 

passado, para 2,796 milhões de barris de 

óleo equivalente por dia. 

 

Especialistas destacam ainda que a 

venda da Refinaria na Bahia (antiga 

RLam), concluída no fim do ano 

passado, vai afetar parte das receitas no 

segmento. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/lu
cro-da-petrobras-pode-passar-de-40-
bi-apos-salto-do-petroleo-com-guerra-
na-ucrania-25500844  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/lucro-da-petrobras-pode-passar-de-40-bi-apos-salto-do-petroleo-com-guerra-na-ucrania-25500844
https://oglobo.globo.com/economia/lucro-da-petrobras-pode-passar-de-40-bi-apos-salto-do-petroleo-com-guerra-na-ucrania-25500844
https://oglobo.globo.com/economia/lucro-da-petrobras-pode-passar-de-40-bi-apos-salto-do-petroleo-com-guerra-na-ucrania-25500844
https://oglobo.globo.com/economia/lucro-da-petrobras-pode-passar-de-40-bi-apos-salto-do-petroleo-com-guerra-na-ucrania-25500844
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Economia 

Copom eleva Selic para 
12,75%, maior patamar em 
mais de 5 anos 
 
Comitê de Política Monetária do Banco 
Central decidiu elevar a taxa básica de 
juros pela décima vez seguida para 
conter a alta da inflação 
 
Thaís Barcellos e Eduardo Rodrigues, O 
Estado de S.Paulo 
04 de maio de 2022 | 19h13 
Atualizado 04 de maio de 2022 | 19h25 
 
BRASÍLIA - O Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco 

Central elevou a Selic (a taxa básica 

de juros) de 11,75% para 12,75% ao ano 

e sacramentou o mais longo ciclo de 

aperto monetário ininterrupto da 

história do comitê, após 10 aumentos 

seguidos. 

 

Com o aumento a 12,75%, a Selic 

alcançou o maior patamar desde 

fevereiro de 2017 (13%), para tentar 

debelar um processo inflacionário que 

não para de surpreender. O choque de 

juros neste ciclo, iniciado em março de 

2021, já é o mais forte desde 1999, 

quando o BC elevou a Selic em 20 pontos 

porcentuais de uma vez só. 

 

 

O aumento do juro básico 

da economia reflete em taxas 

bancárias mais elevadas, embora haja 

uma defasagem entre a decisão do BC e 

o encarecimento do crédito (entre seis 

meses e nove meses). A elevação da taxa 

de juros também influencia 

negativamente o consumo da população 

e os investimentos produtivos. 

A decisão desta quarta-feira, 4, era 

esperada pelo mercado financeiro, 

após o BC sinalizar no Copom de março 

vontade de repetir a dose de um ponto 

percentual no encontro seguinte. Todas 

as 54 instituições financeiras 

consultadas pelo Projeções 

Broadcast previam alta da Selic de um 

ponto porcentual, para 12,75% ao ano. 

 

Apesar de ter cumprido a promessa de 

elevar a Selic em 1pp em maio, o BC teve 

de abrir mão de terminar o aperto 

monetário nesta reunião. Em 

comunicações oficiais do Copom de 

março, o BC havia indicado a intenção 

de finalizar a alta de juros em maio, 

embora tenha garantido que estaria 

pronto para ajustar o tamanho do ciclo 

caso os choques derivados da guerra na 

Ucrânia se mostrassem maiores ou mais 

persistentes.  

 

Diante da piora da inflação corrente e 

das expectativas, e de notícias 

desfavoráveis no exterior, o BC disse no 

comunicado de hoje que prevê uma alta 

menor no próximo encontro, em 

junho. O mercado financeiro aposta em 

aumento de 0,5 pp. 

 

"O Comitê nota que a elevada incerteza 

da atual conjuntura, além do estágio 

avançado do ciclo de ajuste e seus 

impactos ainda por serem observados, 

demandam cautela adicional em sua 

atuação", afirmou o colegiado. "O 

Copom enfatiza que os passos futuros da 

política monetária poderão ser ajustados 

para assegurar a convergência da 

inflação para suas metas, e dependerão 

da evolução da atividade econômica, do 

balanço de riscos e das projeções e 

expectativas de inflação para o horizonte 

relevante da política monetária". 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/juros
https://tudo-sobre.estadao.com.br/economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/credito
https://tudo-sobre.estadao.com.br/investimento
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mercado-financeiro
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Sede do Banco Central, em Brasília; 

sequência de aumento de juros é a mais 

longa já registrada Foto: Marcello Casal 

Jr./Agência Brasil 

 

A alta de juros ocorre no mesmo dia em 

que o Federal Reserve, o banco 

central americano, também 

decidiu elevar a taxa básica do país 

em 0,5 ponto percentual, para uma 

faixa entre 0,75% a 1% ao ano. Foi o 

maior aumento de juros feitos nos EUA 

desde o ano 2000. Apesar de baixa em 

comparação com a Selic, a taxa 

americana tende a subir este ano, uma 

vez que o Fed ainda está no início do 

ciclo de aperto monetário. 

 

Os EUA, assim como o Brasil, enfrentam 

uma inflação elevada e o BC americano 

busca frear a alta de preços elevando os 

juros. É uma forma de esfriar a demanda 

na economia, uma vez que a alta de juros 

torna o crédito mais caros. Com taxas 

mais elevadas, consumidores tendem a 

consumir menos e as empresas podem 

postergar investimentos.  

 

Maior juro real do mundo 
 
Com o novo aumento da Selic, o Brasil 

voltou a ter a maior taxa de juro real 

(descontada a inflação) do mundo, em 

uma lista com 40 economias. Cálculos 

do site MoneYou e da Infinity Asset 

Management indicam que o juro real 

brasileiro está agora em 6,69% ao ano.  

 

Em segundo lugar na lista que considera 

economias mais relevantes, aparece a 

Colômbia (3,86%), seguida de México 

(3,59%). A média dos 40 países 

avaliados é de -1,73%. 

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,eua-juros,70004057161
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,eua-juros,70004057161
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,eua-juros,70004057161
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,eua-juros,70004057161
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Economia 

Câmara quer jogar para 2023 
reajuste da conta de luz para 
não afetar eleição 
 
Proposta é deixar aumento para 2023; 
distribuidoras falam em quebra de 
contrato e risco de danos ao setor 
elétrico 

 
Adriana Fernandes e Guilherme 
Pimenta, O Estado de S.Paulo 
05 de maio de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA - Com apoio do presidente 

da Câmara, Arthur 

Lira (Progressistas-AL), os deputados 

querem suspender os aumentos das 

tarifas de energia de distribuidoras 

estaduais aprovados este ano 

pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel). O setor 

imediatamente reagiu. O presidente 

da Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica 

(Abradee), Marcos Aurélio Madureira, 

afirmou que a medida é quebra de 

contratos e pode causar “danos 

importantes para o setor elétrico”. Ele 

não descartou uma eventual 

judicialização caso o decreto avance 

no Congresso. 

 

A votação, com ampla maioria (411 votos 

a favor), de requerimento de urgência 

para votação de decreto legislativo 

assustou as empresas do setor porque, se 

aprovado, o projeto pode ter efeito geral 

e suspender reajustes em outros 

Estados, passando por cima da decisão 

do órgão regulador.  

 

Deputados querem suspender aumentos 

das tarifas de energia de distribuidoras 

estaduais aprovados este ano pela 

Aneel.  Foto: Daniel Teixeira/Estadão 

 

Em ano de eleições, o reajuste das 

tarifas de energia tira votos dos 

candidatos e se soma à alta dos preços 

dos combustíveis que segue 

incomodando os parlamentares. Uma 

bateria de requerimentos foi aprovada 

convocando a Aneel a dar explicações 

em audiência pública na Comissão de 

Minas e Energia da Câmara. A 

articulação visa a pressionar as 

empresas e a Aneel, criticada por não dar 

transparência à decisão. 

 

A fatura do reajuste pode acabar sendo 

repassada para 2023, após as eleições 

deste ano. Com a urgência do projeto, os 

parlamentares pressionam para abrir 

espaço às negociações que possam 

reduzir o tamanho do reajuste em 2022 

ou mesmo alongá-lo, transferido parte 

dele para o ano que vem. Bolsonaro já 

prometeu uma queda de 20% nas tarifas 

de energia. 

 

A proposta susta os efeitos de resolução 

da Aneel, de 19 de abril, que autorizou 

reajuste de 23,99% nas tarifas de energia 

de consumidores residenciais no Ceará. 

O impacto médio para todos os tipos de 

consumidores é de 24,85% no Estado. A 

resolução também abarca reajuste 

na Bahia (Coelba), em média de 

21,13%, e no Rio Grande do 

Norte (Cosern), de 20,26%. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/camara-dos-deputados
https://tudo-sobre.estadao.com.br/arthur-lira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/arthur-lira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/aneel-agencia-nacional-de-energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/aneel-agencia-nacional-de-energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eleicoes-2022
https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ceara
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bahia-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coelba
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rio-grande-do-norte-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rio-grande-do-norte-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cosern
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Com aprovação da urgência na noite de 

terça-feira, o projeto poderá ser votado 

logo pelo plenário. Lira já antecipou que 

a medida pode “anular atos em geral”. 

Ele discutiu o projeto com o ministro 

da Casa Civil, Ciro Nogueira, na 

quarta-feira, 4. A estratégia é alterar o 

texto no plenário para que a medida 

barre todos os reajustes autorizados pela 

Aneel nos Estados. O projeto é de 

autoria do deputado Domingos Neto 

(PSD-CE). 

  

“Estamos sendo massacrados pelos 

reajustes dos combustíveis e agora 

fomos premiados com esse reajuste de 

energia que foi de uma forma abrupta e 

aviltante”, disse Danilo Fortes (União 

Brasil-CE), presidente da Frente 

Parlamentar de Energias Renováveis. 

Ele apresentou dois requerimentos para 

ouvir a Aneel.   

 

“O que justifica um reajuste anual de 

24,85% na média para um Estado pobre 

como o Ceará, que tem excedente de 

energia limpa e barata?”, questionou. 

Para ele, falta transparência nas 

decisões da Aneel. Fortes citou o caso no 

Ceará da inclusão na tarifa de uma conta 

de uma usina de energia térmica que já 

teria sido amortizada e que 

a Petrobras nem forneceu gás no ano 

passado. “Os contratos podem ser 

revistos. Está previsto no direito do 

consumidor rever o contrato, quando ele 

é leonino e tem usura”, acrescentou, 

destacando que os Estados também são 

sócios das tarifas altas porque 

aumentam a arrecadação do ICMS. 

 

Reações 
 
Marcos Madureira, da Abradee, 

classificou a medida como um 

“movimento inesperado”. Segundo ele, 

os reajustes deste ano correspondem, 

principalmente, ao que ficou represado 

pelas distribuidoras em 2020 e 2021, 

por conta da pandemia. Ele também 

disse que há um dano relevante, além do 

financeiro, caso o projeto avance: a 

credibilidade dos contratos e todo o 

papel das agências reguladoras 

brasileiras. 

 

A Associação Nacional dos 

Consumidores de Energia (Anace) 

também reagiu à pressão da Câmara. Em 

nota, considerou que o projeto em 

tramitação é uma “afronta ao processo 

regulatório do setor elétrico”. A 

associação considera que os 

consumidores são os principais 

interessados em reduzir os custos de 

energia. “Mas isso não pode ser feito por 

meio de uma canetada, muito menos 

com a intromissão do Congresso no 

trabalho de uma agência reguladora, 

como é a Aneel”, criticou. 

 

A Anace acusou parlamentares que, 

segundo eles, reclamam da alta da conta 

de luz e, ao mesmo tempo, “inserem 

jabutis” em projetos de lei do setor. 

 

Para Paulo Pedrosa, presidente da 

Associação dos Grandes Consumidores 

de Energia e Consumidores Livres 

(Abrace) e ex-secretário executivo do 

Ministério de Minas e Energia no 

governo Temer, a medida, caso 

aprovada, seria mais um “jabuti” 

incluído no setor elétrico pelo 

Congresso. “Intervir nas regras do setor 

é como quebrar um termômetro que está 

apontando a febre. Não resolve o 

problema”, criticou. 

 

Procurada, a Aneel informou que está 

disponível para prestar todos os 

esclarecimentos necessários sobre o 

processo de cálculo do reajuste tarifário 

citado. O Ministério de Minas e 

Energia não se manifestou.  

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/casa-civil-presidencia-da-republica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ciro-nogueira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/danilo-fortes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus-impacto-economico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/michel-temer
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-de-minas-e-energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-de-minas-e-energia
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https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,camara-adiar-reajuste-
energia-eletrica-eleicao,70004057596  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Dólar salta 1% ante real com 
recuperação da moeda no 
exterior 
 
Apetite por risco tomou conta dos 
mercados com sinalizações de política 
monetária 

 
5.mai.2022 às 9h37 
SÃO PAULO 
 
O dólar saltava cerca de 1% contra o real 

nos primeiros negócios desta quinta-

feira (5) acompanhando recuperação da 

moeda norte-americana no exterior 

conforme investidores digeriam a 

recente sinalização de política 

monetária do Fed (Federal Reserve, 

banco central americano). 

 

No Brasil, o mercado avaliava a decisão 

do Banco Central de elevar a Selic em 1 

ponto percentual, a 12,75%, e indicar 

ajuste de menor magnitude nos juros em 

seu próximo encontro. 

 

Às 9h06 (de Brasília), o dólar à vista 

avançava 0,99%, a R$ 4,9506 na venda. 

 

Na B3, às 9:06 (de Brasília), o contrato 

de dólar futuro de primeiro vencimento 

subia 0,55%, a R$ 4,9890. 

 

A moeda norte-americana à vista fechou 

a última sessão em queda de 1,26%, a R$ 

4,9020. 

 

 
Notas de dólar americano - Marcello 

Casal Jr. - 2.mai.2019/ABr 

 

Os mercados tiveram um dia positivo 

para os ativos de maior risco na quarta-

feira (4), com alta das ações nas Bolsas 

de Valores e enfraquecimento do dólar. 

[ x ] 

 

O bom humor dos investidores refletiu 

principalmente a decisão de política 

monetária nos Estados Unidos. 

 

Mais do que a decisão em si, o que mais 

trouxe alívio ao mercado, contudo, foi a 

sinalização transmitida pela autoridade 

monetária sobre os próximos passos no 

processo de aumento dos juros. 

 

Presidente do Fed, Jerome Powell disse 

em entrevista coletiva após a decisão que 

os dirigentes não estão considerando 

aumentar o ritmo de alta da taxa de juros 

neste momento. 

 

Havia no mercado até então uma 

percepção crescente entre os agentes de 

que o BC americano poderia passar a 

elevar os juros em 0,75 ponto 

percentual, frente à persistência da 

pressão inflacionária na região. 

 

"O Fed indicou que uma alta de 0,75 

ponto percentual não está sendo 

considerada para o próximo encontro 

em junho", diz Alex Lima, estrategista-

chefe da Guide Investimentos. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dolar/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/fed-sobe-juros-em-05-ponto-maior-alta-desde-2000.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/fed-sobe-juros-em-05-ponto-maior-alta-desde-2000.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/fed-sobe-juros-em-05-ponto-maior-alta-desde-2000.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/bc-eleva-juros-a-1275-ao-ano-maior-taxa-desde-fevereiro-de-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/bc-eleva-juros-a-1275-ao-ano-maior-taxa-desde-fevereiro-de-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/bc-eleva-juros-a-1275-ao-ano-maior-taxa-desde-fevereiro-de-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/inflacao-nos-eua-chega-a-75-em-ritmo-mais-rapido-de-altas-em-40-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/inflacao-nos-eua-chega-a-75-em-ritmo-mais-rapido-de-altas-em-40-anos.shtml
http://www.folha.com.br/
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Os principais índices acionários das 

Bolsas americanas, que haviam iniciado 

a sessão passada no campo negativo, 

passaram a subir com força logo após as 

indicações transmitidas pelo Fed. 

 

O S&P 500 avançou 2,99% e o Dow 

Jones teve ganhos de 2,81%, enquanto o 

Nasdaq, onde se concentram as 

empresas de tecnologia, valorizou 

3,19%. O avanço de quase 3% do S&P 

500 foi o maior desde 18 de maio de 

2020. 

 

CENA LOCAL 
 
Na Bolsa de Valores brasileira, o índice 

amplo Ibovespa também foi atingido 

pela onda de otimismo dos mercados 

após o Fed e igualmente reverteu a 

tendência de queda observada no início 

da sessão. O índice terminou o pregão 

passado com ganhos de 1,70%, aos 

108.343 pontos. 

 

Da mesma forma, o dólar igualmente 

reverteu a tendência de alta observada 

antes da decisão do Fed e passou a 

depreciar frente ao real na tarde de 

quarta-feira. 

 

No fechamento, a divisa norte-

americana marcava queda de 1,22%, 

cotada a R$ 4,9030 para venda. 

 

Após o encerramento dos negócios no 

mercado local, e em linha com as 

expectativas, o Copom (Comitê de 

Política Monetária) do BC (Banco 

Central) elevou a taxa básica de juros 

(Selic) novamente em 1 ponto 

percentual, para 12,75% ao ano. É a 

maior taxa desde fevereiro de 2017. 

 

O movimento aumenta, ainda mais, a 

atratividade de títulos de renda fixa, em 

especial daqueles pós-fixados, que 

passam a oferecer um rendimento maior 

a cada alta da Selic. 

No comunicado divulgado junto à 

decisão, a autoridade monetária 

sinalizou a continuidade do ciclo de alta 

dos juros, mas em uma intensidade 

menor. "Para a próxima reunião, o 

Comitê antevê como provável uma 

extensão do ciclo com um ajuste de 

menor magnitude", disse o Copom. 

 

"O risco de desancoragem das 

expectativas para prazos mais longos 

parece ter sido o principal motivador 

para o Copom sinalizar nova alta na 

próxima reunião, ao invés de parar já 

nesta reunião", afirma Claudio Pires, 

diretor de investimentos da Mongeral 

Aegon Investimentos. 

 

O especialista prevê um novo aumento 

de 0,5 ponto percentual no encontro do 

Copom de junho, com a Selic em 13,25% 

ao final do ciclo de alta dos juros. 

 

Segundo André Perfeito, economista-

chefe da Necton, as decisões monetárias 

no Brasil e nos Estados Unidos vieram 

em linha com o esperado. 

 

"Mantemos a projeção do dólar a R$ 5, 

uma vez que a alta dos juros nos Estados 

Unidos não será mais forte que o 

esperado e por aqui os juros estarão 

suficientemente altos para manter o 

carrego favorável ao real", afirma 

Perfeito. 

 

Analista de renda fixa da Suno Research, 

Vinicius Romano diz que os títulos pós-

fixados são os maiores beneficiados pela 

decisão do Copom, já que a sua 

rentabilidade é atrelada à taxa Selic. "Ou 

seja, quanto mais os juros subirem, 

melhor para essa classe." 
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Economia 

Chegada de fertilizantes cai 
no principal porto de entrada 
do Brasil por falta de espaço 
 
Desembarque do produto no litoral 
paranaense recuou 31% em abril, 
primeira queda em 6 meses 
 
5.mai.2022 às 7h00 
Luiz Antonio Cintra 
SÃO PAULO 
 
O volume 

de fertilizantes desembarcados no Porto 

de Paranaguá, o principal porto de 

entrada do produto no Brasil, vem 

caindo desde fevereiro, quando eclodiu a 

Guerra da Ucrânia. Segundo o porto, o 

problema não tem a ver com escassez de 

insumos vindos da Rússia, mas sim com 

a falta de espaço para armazenagem nos 

terminais privados e a corrida dos 

importadores para garantir o produto. 

 

Em fevereiro, foi importado 1,3 milhão 

de toneladas de fertilizantes pelo porto 

localizado no litoral paranaense. Já em 

março, esse volume caiu para 880 mil 

toneladas. O dado mais recente, de abril, 

mostra que a tendência de queda se 

manteve, com recuo para 609,2 mil 

toneladas. 

 

 

Movimentação no terminal de 

contêineres no Porto de Paranaguá 

- Eduardo Anizelli - 

7.set.2018/Folhapress 

 

Além da queda em termos absolutos, o 

mês de abril também se destaca como o 

primeiro, desde novembro do ano 

passado, a registrar um recuo no volume 

importado em comparação com abril do 

ano passado —queda de 31%. 

 

No período de seis meses, a maior taxa 

de crescimento foi registrada em 

fevereiro, com incremento de 40% sobre 

2021. Essa alta, no entanto, já perdeu 

ritmo em março, quando os 

desembarques foram apenas 15% 

maiores que em março de 2021. 

 

No resultado acumulado nos primeiros 

quatro meses do ano há um crescimento 

de 11% nos desembarques, com 3,7 

milhões de toneladas descarregadas, de 

acordo com o Porto de Paranaguá. 

 

[ x ] 

 

O insumo é essencial para a agricultura, 

e o Brasil é altamente dependente de 

fornecedores estrangeiros para suprir 

sua demanda. A possibilidade de 

escassez tem pressionado o presidente 

Jair Bolsonaro (PL), que tem no agro 

uma de suas principais bases eleitorais. 

 

No fim de semana, o presidente declarou 

que "mais de 30 navios com fertilizantes 

estão a caminho da Rússia para o Brasil, 

resultado da viagem" que fez em 

fevereiro a Moscou, de acordo com a 

Agência Brasil. "Nossa agricultura não 

para", disse Bolsonaro. 

 

No entanto, os dados de Paranaguá, por 

onde passam cerca de 25% de todos os 

fertilizantes importados pelo Brasil, 

mostram que o problema não está na 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/luiz-antonio-cintra.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/navio-com-fertilizante-importado-podera-furar-fila-nos-portos-brasileiros.shtml
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falta de navios, mas na de espaço de 

armazenagem. E pela gestão dos fluxos 

de entrada e saída desses estoques nos 

armazéns, de responsabilidade de 

importadores e da indústria de 

fertilizantes. 

 

"A Rússia continua carregando 

[fertilizantes] para o Brasil. Essa queda 

[em abril] tem a ver com armazenagem, 

e com as condições do mercado. Não 

temos espaço hoje na retroárea 

[terminas privados] para receber essa 

carga. E também houve uma 

compensação porque em um mês 

importou-se mais, e agora para 

compensar caiu a importação [mensal]", 

diz Luiz Fernando Garcia, presidente do 

porto. 

 

Por causa da dificuldade de descarregar 

em Paranaguá, alguns poucos navios 

têm optado por seguir viagem até o 

Porto de Rio Grande (RS), onde não tem 

faltado espaço nos armazéns. 

 

O custo dessa operação varia conforme a 

carga e as condições contratuais da 

importação. Poderá resultar 

eventualmente em economia em relação 

ao custo das diárias extras decorrentes 

da impossibilidade de descarregar em 

Paranaguá. Os valores, no entanto, não 

são divulgados: são negociados entre 

armador e importador, sem ingerência 

da administração portuária. 

 

Apesar dos problemas, entraram no 

Porto de Paranaguá, nos últimos seis 

meses, 373 navios carregados de 

fertilizantes. O maior movimento de 

entrada ocorreu em fevereiro, quando 

foram registradas 78 embarcações. E o 

menor número, de 50, ocorreu em abril. 

 

"O que segue acontecendo é a 

antecipação das compras de 

fertilizantes. Esses números decorrem 

ainda daquela perspectiva de embargos 

econômicos a Belarus, do final do ano 

passado, e do início da Guerra da 

Ucrânia, lembrando que quase um mês 

antes da guerra já havia aquele anúncio 

de preparação da invasão, aquelas 

imagens todas", diz Garcia. 

 

Para o presidente do porto, os 

importadores compraram volumes 

acima das necessidades atuais para 

garantir a entrega dos produtos, que 

apresentaram forte valorização desde o 

ano passado. 

 

"Há um desarranjo na logística 

[portuária] por causa dessas 

antecipações. Temos uma capacidade de 

armazenar [nos terminais privados] de 

3,5 milhões, e está tudo cheio. Está 

chegando em um volume maior do que 

saindo com destino às culturas", diz 

Garcia. 

 

Segundo o presidente do porto 

paranaense, uma parcela menor dos 

desembarques dos últimos dias já inclui 

encomendas posteriores ao início da 

guerra, já que ele estima levar entre dois 

e três meses entre a encomenda e a 

entrega em um porto brasileiro. 

 

Nesta terça (3), havia 14 navios em fila, 

abastecidos com 426 mil toneladas de 

fertilizantes, aguardando para 

descarregar, movimento considerado 

normal pela administração do porto. 

 

Outras 7 embarcações já estão 

anunciadas para atracar no Porto de 

Paranaguá, com outras 172 mil 

toneladas. 

 

Esse movimento fez com que o porto 

desse prioridade, desde o segundo 

semestre do ano passado, ao 

desembarque de fertilizantes. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/navio-com-fertilizante-importado-podera-furar-fila-nos-portos-brasileiros.shtml
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"Revisitamos as nossas ordens de 

serviços dando completa prioridade ao 

desembarque de fertilizantes. Somos um 

porto relativamente pequeno, com 

pouco mais de 5 quilômetros de cais 

público, comparando a Santos que tem 

quase 20. Mesmo assim conseguimos 

fazer quase 60 milhões de toneladas [de 

cargas gerais] no ano passado", diz o 

executivo. 

 

No Porto de Santos, segunda entrada de 

fertilizantes no país em volume, houve 

crescimento de 28% no volume 

importado no primeiro trimestre, para 

2,3 milhões de toneladas, de acordo com 

a administração portuária, que ainda 

não divulgou os números relativos a 

abril. 

 

Segundo o Porto de Santos, o 

movimento de desembarque de 

fertilizantes tem ocorrido normalmente, 

apesar do crescimento registrado, tanto 

nos terminais privados como no cais 

púbico. 
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Suspensão do serviço 
comunitário na epidemia não 
conta como pena cumprida 
 
5 de maio de 2022, 8h48 
Por Danilo Vital 
 
O tempo em que um condenado ficou 

impossibilitado de exercer trabalho 

comunitário em razão das limitações 

causadas pela epidemia da Covid-19 não 

deve ser computado como sendo de pena 

cumprida, por ausência de previsão 

legal. 

 

Ministra Laurita Vaz aplicou 

jurisprudência do STJ e negou extinção 

da punibilidade 
Rafael Luz/STJ 

 

Com esse entendimento, a 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso em Habeas 

Corpus impetrado por uma mulher que 

buscava a extinção da punibilidade pela 

contagem ficta (contagem por 

presunção) do cumprimento da pena 

restritiva de direitos. 

 

Ela foi condenada a um ano de reclusão, 

mas a pena foi substituída pela 

prestação de serviços à comunidade. A 

reprimenda começou a ser cumprida em 

janeiro de 2020. Em março daquele ano, 

a Justiça Federal de Santa Catarina 

expediu portaria dispensando o 

cumprimento em razão da emergência 

de saúde pública causa pela Covid-19. 

 

O juízo da execução penal negou o 

pedido de extinção da punibilidade, por 

entender que a dispensa dos serviços 

comunitários em razão da epidemia da 

Covid-19 apenas suspende a modalidade 

de pena restritiva de direitos. 

 

"Durante o tempo em que essas 

atividades estão paralisadas para 

contenção da contaminação do vírus, 

não há falar em cumprimento de pena", 

apontou o magistrado. Restariam à 

apenada 257 horas de serviços 

comunitários. 

 

O Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região manteve essa posição e 

acrescentou que a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de 

direitos já corresponde um benefício 

legal. 

 

O acórdão destacou que computar o 

período da suspensão da pena 

alternativa consubstanciaria duplo 

benefício, pois equivaleria ao não 

cumprimento da pena privativa de 

liberdade que fora transmutada para a 

pena de prestação de serviços 

comunitários. 

 

Relatora no STJ, a ministra Laurita Vaz 

destacou que não há previsão em lei que 

permita contar como cumprido o tempo 

de trabalho comunitário suspenso por 

fatores como uma crise sanitária 

mundial e citou jurisprudência da corte 

no mesmo sentido. A conclusão na 6ª 

Turma foi unânime. 

 

RHC 158.950 
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Indenização por dano 
ambiental não pode 
descontar impostos e custos 
empresariais 
 
5 de maio de 2022, 9h42 
Por Danilo Vital 
 
A indenização por dano ambiental deve 

abranger a totalidade dos prejuízos 

causados, sob pena de frustrar o caráter 

pedagógico-punitivo da sanção e 

incentivar a impunidade do infrator. 

 

União não deve indenizar custos que a 

empresa teve com o cometimento da 

infração ambiental, disse ministro 

Falcão 
José Alberto/STJ 

 

Com esse entendimento, a 2ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento ao recurso especial da União 

para redimensionar a multa aplicada a 

uma empresa que extraiu ilegalmente 

argila e areia do rio Urussanga, em 

Morro da Fumaça (SC). 

 

A empresa retirou do leito 39,7 

toneladas de argila e 53,8 toneladas de 

areia. A União então ajuizou ação civil 

pública para cobrar indenização por 

danos materiais no valor de R$ 1,1 

milhão, correspondente ao valor de 

venda dos materiais ilegalmente 

extraídos. 

 

O Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, no entanto, reduziu a 

condenação para 50% de valor, 

decotando do montante total as 

despesas referentes à atividade 

empresarial da extração, como impostos 

e outros encargos. 

 

Ao STJ, a União defendeu que nos casos 

de extração ilegal de recurso mineral, 

quando impossível a restituição à 

natureza, o dano deve ser fixado de 

acordo com a totalidade do faturamento 

obtido ilicitamente. 

 

Relator, o ministro Francisco Falcão deu 

razão à União. Explicou que a posição do 

TRF-4 equivale a admitir que o governo 

deveria indenizar os custos que a 

empresa teve que suportar com o 

cometimento da infração ambiental. 

 

"Nos termos do entendimento desta 

Corte Superior “a indenização deve 

abranger a totalidade dos danos 

causados ao ente federativo, sob pena de 

frustrar o caráter pedagógico-punitivo 

da sanção e incentivar a impunidade de 

empresa infratora, que praticou conduta 

grave com a extração mineral irregular", 

disse o relator. A votação na 2ª Turma 

foi unânime. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.923.855 
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Sancionada lei que regula 
pagamento de perícias 
judiciais federais 
 
5 de maio de 2022, 10h41 
 
O presidente Jair Bolsonaro sancionou 

nesta quinta-feira (5/5) a Lei 14.331, 

que dispõe sobre o pagamento de 

honorários periciais federais, além dos 

requisitos para litígios sobre benefícios 

assistenciais e previdenciários por 

incapacidade. 

 

A nova norma altera a Lei 13.876/2019 

para acabar com a obrigação do poder 

Executivo de pagar pelos honorários 

periciais referentes às perícias em que o 

INSS esteja envolvido. 

 

Agora, a previsão definitiva é que a parte 

vencida no litígio seja obrigada a pagar 

os honorários, nos casos que discutem a 

concessão de benefícios assistenciais a 

pessoas com deficiência ou benefícios 

previdenciários decorrentes de 

incapacidade para o trabalho. 

 

No entanto, a antecipação do pagamento 

para fazer a perícia vai caber sempre ao 

governo, embora não necessariamente o 

pagamento final. A lei determina que, a 

partir de 2022, nesse tipo de ação, o 

ônus da antecipação da perícia seja 

invertido: cabe sempre ao réu, em 

qualquer tipo de procedimento, 

antecipar o pagamento do valor 

estipulado para a perícia. 

 

A única exceção, prevista no parágrafo 

6º do artigo 1º, é se os autores das ações 

judiciais tiverem condição financeira 

comprovada para arcar com os custos da 

antecipação. Nesse caso, caberia ao 

autor o desembolso, e não ao réu. 

 

Nas ações de competência da Justiça 

Federal, as dotações orçamentárias para 

o pagamento de honorários periciais 

serão enviadas ao Conselho da Justiça 

Federal, que deverá repassá-los aos 

Tribunais Regionais Federais, que por 

sua vez vão pagar os peritos judiciais 

após a prestação de serviços. 

 

Já nas ações de acidente do trabalho, de 

competência da Justiça Estadual, os 

honorários periciais serão antecipados 

pelo INSS. 

 

Critérios para o processo 

 

A nova lei também estabelece critérios 

para interposição de processos relativos 

aos benefícios por incapacidade. O texto 

prevê requisitos para as petições iniciais 

de ações com fundamento em discussão 

de ato praticado pela perícia médica 

federal, como a descrição clara da 

doença e das limitações impostas, 

indicação da atividade para a qual o 

autor alega estar incapacidade, possíveis 

inconsistências da perícia questionada e 

declaração sobre existência de ação 

judicial anterior tratando do mesmo 

tema. 

 

Para atendimento do Código de 

Processo Civil, a inicial deve ser 

acompanhada do comprovante de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14331.htm
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indeferimento do benefício ou não 

prorrogação; do comprovante da 

ocorrência do acidente, quando for 

apontado como causa da incapacidade; e 

de documentação médica de que o autor 

dispuser relativa à doença alegada. 

 

Situação caótica 

 

As perícias médicas estão paralisadas 

desde setembro de 2021. Até então, 

estava em vigor a Lei 13.876/2019, que 

previa o custeio das perícias pelo poder 

Executivo pelo prazo de dois anos. Esse 

prazo venceu, mas a nova 

regulamentação só saiu agora. 

 

De acordo com o INSS, existem hoje 

cerca de 762 mil pessoas aguardando 

perícia médica. Conforme o Governo 

Federal, essa fila aumentou muito com 

as restrições impostas pela Covid-19, 

quando as agências da Previdência 

Social ficaram fechadas por cerca de seis 

meses. Além disso, a redução do número 

de peritos médicos atuando 

presencialmente até meados de 2021 

também impactou na procura por 

perícia médica. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
05/sancionada-lei-regula-pagamento-
pericias-judiciais-federais  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mar-31/meses-acoes-paradas-custeio-pericias-aprovado
https://www.conjur.com.br/2022-mar-31/meses-acoes-paradas-custeio-pericias-aprovado
https://www.conjur.com.br/2022-mai-05/sancionada-lei-regula-pagamento-pericias-judiciais-federais
https://www.conjur.com.br/2022-mai-05/sancionada-lei-regula-pagamento-pericias-judiciais-federais
https://www.conjur.com.br/2022-mai-05/sancionada-lei-regula-pagamento-pericias-judiciais-federais
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CCJ do Senado aprova limites 
para buscas em escritórios de 
advocacia 
 
Texto já foi aprovado na Câmara e será 
agora analisado pelo plenário do 
Senado. 
 
quinta-feira, 5 de maio de 2022 
 
A CCJ do Senado aprovou nesta quarta-

feira, 4, o PL 5.284/20, que limita e 

estabelece critérios para busca e 

apreensão em escritórios de advocacia e 

faz uma série de alterações no Estatuto 

da Advocacia (lei 8.906/94) e em outras 

leis referentes a prerrogativas do 

advogado, fiscalização da atividade, 

honorários e limites de impedimentos 

ao exercício da profissão. A proposta 

recebeu parecer favorável pelo senador 

Weverton com duas emendas de 

redação e segue para análise do 

plenário da Casa Legislativa. 

 

 
CCJ do Senado aprova limites para 

busca e apreensão em escritório de 

advogados.(Imagem: Freepik) 

 

Delação  

 

O texto aprovado proíbe a concessão de 

medida cautelar para busca e apreensão 

em escritórios de advocacia com base 

somente em declarações de delação 

premiada sem confirmação por outros 

meios de prova. A proibição se aplica 

ainda ao escritório ou local de trabalho 

do advogado (em casa, por exemplo). 

Para conceder a liminar, o juiz deverá 

considerá-la excepcional, desde que 

exista fundamento. 

 

Representante da OAB 

 

Conforme o texto, deverá haver sempre 

um representante da OAB para 

acompanhar a busca e apreensão, além 

do próprio advogado cujo escritório 

está sendo investigado. Ele deverá zelar 

pelo cumprimento do mandado, 

podendo impedir que documentos, 

mídias e objetos não relacionados à 

investigação sejam analisados, 

fotografados, filmados, retirados ou 

apreendidos do escritório de advocacia. 

Essa regra deve ser respeitada pelos 

agentes que cumprem o mandado, sob 

pena de abuso de autoridade. 

 

Se for tecnicamente inviável a 

segregação da documentação, da mídia 

ou dos objetos não relacionados à 

investigação (por conta da sua natureza 

ou volume), a cadeia de custódia deverá 

preservar o sigilo do conteúdo. Caso 

essa regra não seja cumprida, o 

representante da OAB relatará o fato à 

autoridade judiciária e à OAB, para a 

elaboração de notícia-crime em 

desfavor dos que infringiram a lei. 

 

De autoria do deputado Paulo Abi-

Ackel, a proposta, já aprovada na 

Câmara, garante o direito de o 

representante da OAB, bem como o 

profissional investigado, 

acompanharem a análise dos 

documentos e dos dispositivos de 

armazenamento de informação. 

 

Conforme o PL, a autoridade 

responsável deverá informar com 

antecedência mínima de 24 horas, à 

seccional da OAB, a data, o horário e o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm
https://www.migalhas.com.br/quentes/359911/camara-limita-busca-e-apreensao-em-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/359911/camara-limita-busca-e-apreensao-em-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/
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local em que serão analisados os 

documentos e os equipamentos 

apreendidos. Em caso de urgência 

fundamentada pelo juiz, o prazo poderá 

ser inferior, ainda garantido o direito de 

acompanhamento tanto do 

representante da OAB quanto do 

advogado investigado. 

 

Violação de prerrogativa 

 

Segundo o texto, o crime previsto no 

Estatuto da Advocacia de violar direito 

ou prerrogativa de advogado terá a pena 

aumentada de detenção de três meses a 

um ano para detenção de dois a quatro 

anos. 

 

Entre os direitos do advogado, estão o 

de inviolabilidade do escritório, de 

comunicação com os clientes e de 

presença de representante da OAB 

quando preso em flagrante por motivo 

ligado ao exercício da advocacia. 

 

Consultoria 

 

Pelo projeto, as atividades de 

consultoria e assessoria jurídicas 

podem ser exercidas de modo verbal ou 

por escrito, a critério do advogado e do 

cliente, sem necessidade de mandato ou 

de contrato de honorários. 

 

O texto remete ao conselho federal da 

OAB a competência privativa de 

analisar e decidir sobre a prestação 

efetiva desse tipo de serviço por meio de 

processo disciplinar próprio, assim 

como sobre os honorários, resguardado 

o sigilo. 

 

Defesa oral 

 

Quanto ao poder de intervenção do 

advogado em instâncias investigatórias 

ou de julgamento, o PL 5.284/20 

permite ao profissional usar da palavra, 

pela ordem, em qualquer tribunal 

judicial ou administrativo, em órgãos 

deliberativos da administração e em 

comissões parlamentares de inquérito 

(CPIs). 

 

O advogado também poderá sustentar 

oralmente as razões de qualquer 

recurso ou processo no momento do 

julgamento, seja em sessões presenciais 

ou telepresenciais. 

 

A mesma defesa deverá ser permitida 

em recurso contra decisão monocrática 

de relator que julgar o mérito ou não 

admitir recursos de apelação; 

ordinário; especial; extraordinário; 

embargos de divergência; ou ação 

rescisória, mandado de segurança, 

reclamação, habeas corpus e outras 

ações de competência originária. 

 

Além de autoridades, servidores e 

serventuários da Justiça, também os 

membros do Ministério Público 

deverão dispensar ao advogado, no 

exercício da profissão, tratamento 

digno, preservando e resguardando, de 

ofício, a imagem, a reputação e a 

integridade do profissional. 

 

Liberação em bloqueio 

 

Na hipótese de bloqueio universal do 

patrimônio do cliente por decisão 

judicial, deverá ser garantida ao 

advogado a liberação de até 20% dos 

bens bloqueados a título de honorários 

e reembolso de gastos com a defesa. A 

exceção será para situações que 

envolvam crimes de tráfico de drogas 

ou exploração de trabalho escravo, 

quando os bens apreendidos serão 

confiscados. 

 

Se os valores forem em dinheiro (em 

espécie ou em conta), o montante será 

transferido diretamente para a conta do 
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advogado ou escritório de advocacia. 

Nos demais casos, o advogado poderá 

optar por ficar com o bem ou por sua 

venda em leilão, com o valor excedente 

depositado em conta vinculada ao 

próprio processo judicial. 

 

Honorários 

 

O texto aprovado na CCJ inclui outras 

regras no estatuto sobre honorários 

advocatícios, especificando, por 

exemplo, que a dispensa do pagamento 

dos honorários de sucumbência (pela 

perda da causa) no âmbito de acordos 

nas esferas judiciais ou administrativas 

será válida somente depois do pedido 

de renúncia dos poderes outorgados aos 

advogados. 

 

Nessas situações, os honorários serão 

devidos proporcionalmente ao trabalho 

realizado nos processos. 

 

Esse pagamento proporcional ocorrerá 

ainda quando surgirem eventos de 

sucesso decorrentes da atuação do 

profissional mesmo depois do fim da 

relação contratual com o cliente. 

 

De qualquer forma, o distrato e a 

rescisão, mesmo formalmente 

celebrados, não configuram renúncia 

expressa aos honorários pactuados. 

 

Entretanto, quanto aos valores dos 

precatórios a serem repassados aos 

estados e municípios referentes à 

complementação de fundos 

constitucionais, como o Fundef e o 

Fundeb, o texto permite a dedução de 

honorários dos valores acrescidos a 

título de juros de mora. Essa dedução 

não valerá para as causas decorrentes 

da execução de título judicial oriundo 

de ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público Federal. 

 

Honorários fixados 

 

Quando o valor da causa for muito 

baixo ou o proveito econômico de quem 

perdeu o processo for inestimável ou 

irrisório, o Código de Processo Civil 

(CPC) determina que o juiz fixará os 

honorários por meio de apreciação 

equitativa. 

 

Nesses casos, o texto determina ao juiz 

observar os valores recomendados pelo 

conselho seccional da OAB ou 10% do 

valor da condenação, o que for maior. 

 

Sociedades de advogados 

 

O texto aprovado trata ainda das 

relações entre advogados e escritórios 

de advocacia, remetendo à OAB a 

fiscalização, o acompanhamento e a 

definição de parâmetros e da relação 

jurídica entre advogados e sociedades 

de advogados ou entre os sócios e o 

advogado associado, inclusive quanto à 

associação sem vínculo empregatício. 

 

O advogado poderá se associar a uma 

ou mais sociedades de advogados ou 

sociedades unipessoais de advocacia, 

sem vínculo empregatício, para 

prestação de serviços e participação nos 

resultados em pactuação livre a ser 

registrada no conselho seccional da 

OAB. 

 

O projeto especifica que o contrato de 

associação deverá conter a descrição 

exata do serviço a ser prestado, a forma 

de repartição dos riscos e das receitas, o 

prazo de duração e a responsabilidade 

pelo fornecimento de condições 

materiais e pelo custeio das despesas. 

 

Jornada de trabalho 

 

Por outro lado, não será admitida a 

averbação de contrato de associação 
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que contenha, em conjunto, os 

elementos que caracterizam a relação 

de emprego listados na CLT. 

 

Quanto à jornada de trabalho, em vez 

das 4 horas contínuas diárias e 20 horas 

semanais para o advogado empregado, 

como fixa a lei atual, o projeto impõe 

carga de 8 horas contínuas e 40 horas 

semanais, sem previsão de acordo ou 

convenção coletiva estipular outra 

jornada. 

 

Com a mudança de redação, também 

acaba a garantia dada pelo estatuto de 

que o tempo à disposição do 

empregador será contado como 

trabalho, seja no escritório ou em 

atividades externas. 

 

Se o texto virar lei, advogados que 

atuem como servidores na 

Administração Pública poderão ser 

sócios administradores desses 

escritórios, situação hoje vedada pelo 

Estatuto do Servidor Público Federal. 

 

Trabalho remoto 

 

O texto permite o uso, a critério do 

empregador, do trabalho 

exclusivamente presencial; do trabalho 

não presencial, do teletrabalho ou 

trabalho a distância; e do trabalho 

misto. 

 

No caso do estágio profissional durante 

pandemias ou situações excepcionais, 

também poderá ocorrer o regime de 

teletrabalho. 

 

 Tramitação: PL 5.284/2020 

  
https://www.migalhas.com.br/quentes
/365302/ccj-do-senado-aprova-limites-
para-buscas-em-escritorios-de-
advocacia  
 
 

Retorne ao índice 

  

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152257
https://www.migalhas.com.br/quentes/365302/ccj-do-senado-aprova-limites-para-buscas-em-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/365302/ccj-do-senado-aprova-limites-para-buscas-em-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/365302/ccj-do-senado-aprova-limites-para-buscas-em-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/365302/ccj-do-senado-aprova-limites-para-buscas-em-escritorios-de-advocacia
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Advogado aponta "esquema 
orquestrado" contra juiz 
declarado suspeito 
 
Magistrado foi afastado de processos 
envolvendo a empresa Pirelli. Em nota, 
advogado dos trabalhadores critica 
decisão. 
 
quinta-feira, 5 de maio de 2022 
 
Em nota enviada ao Migalhas, o 

advogado Deivti Dimitrios 

critica decisão recém-publicada por 

este portal pela qual o TRT da 4ª região 

declarou a suspeição do juiz do 

Trabalho Giovane da Silva Gonçalves, 

substituto da 2ª vara de Gravataí/RS, 

em ações de trabalhadores contra a 

fábrica de pneus Pirelli. 

 

A 2ª seção da Corte acolheu exceção de 

suspeição da empresa e declarou nulos 

todos os atos praticados pelo 

magistrado no âmbito dos processos, 

determinando seu afastamento 

 

O advogado Dimitrios representa os 

trabalhadores nas ações trabalhistas 

contra a fabricante, e afirma que os 

fatos tratam de um esquema 

orquestrado contra o magistrado. Diz 

que as empresas só apresentaram a 

exceção de suspeição a partir do 

resultado de laudo judicial com análise 

química de amostras coletadas do 

solvente de borracha (arol) utilizado 

durante o processo produtivo, e que 

ficou evidenciada a existência de 

benzeno, "produto químico que é 

absorvido pelo organismo dos 

trabalhadores através de vias aéreas, 

mucosas e via cutânea. O benzeno é 

comprovadamente causador de 

câncer, além da exposição tóxica dos 

trabalhadores sujeitos aos efeitos 

narcóticos, depressão da medula 

espinhal e anemia". 

 

 
Advogado critica decisão que afastou 

juiz de causas envolvendo fábrica de 

pneus.(Imagem: Freepik) 

 

Ainda segundo o causídico, até então 

nenhum juiz da cidade havia 

determinado a análise química do 

produto por laboratório isento. "Diante 

da incômoda prova", o advogado da 

parte contrária teria passado a 

sustentar desequilíbrio e prejuízos à 

empresa. 

 

Entre outros pontos levantados, Deivti 

Dimitri destaca que cabe recurso da 

decisão, e que já opôs embargos a fim 

de derrubá-la. 

 

 Confira a peça 

de embargos protocolada. 

 

Leia a íntegra da nota do advogado: 

 

Inevitável esclarecer, posto o palpitante 

assunto sobre a exceção de suspeição 

contra um Juiz do Trabalho acolhida, 

por maioria, pela 2ª Turma do TRT da 

4ª Região, em relação a empresa Pirelli 

Pneus, noticiada no último dia 28 de 

Abr, na qualidade de advogado das 

partes prejudicadas, que cabe recurso 

da referida punição para afastamento e 

nulidade dos atos, ademais dos 

embargos de declaração já opostos e 

https://www.migalhas.com.br/quentes/364842/trt-4-anula-atos-de-juiz-declarado-suspeito-em-decisoes-contra-pirelli
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/18C1BBB4C5F998_EDcl_excecaodesuspeicao0020167.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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que podem ser exibidos por simples 

pesquisa ao processo eletrônico. 

 

A discussão e seus desdobramentos se 

darão com as medidas processuais na 

busca de prevalecer a verdade sobre os 

fatos e colocar para cima do tapete o 

esquema orquestrado e imputado 

contra o magistrado.   

 

Interessante observar que as empresas 

de pneus, Pirelli e Prometeon, rés em 

centenas, talvez milhares, de processos, 

apresentaram a exceção de suspeição 

em face do juiz somente a partir do 

momento do resultado de laudo 

judicial, com análise química das 

amostras coletadas do solvente de 

borracha (Arol) utilizado durante o 

processo produtivo e constatado em 

todos os locais de funcionamento da 

empresa, por inspeção judicial. 

 

Ficou evidenciada a existência de 

benzeno, produto químico que é 

absorvido pelo organismo dos 

trabalhadores através de vias aéreas, 

mucosas e via cutânea. O benzeno é 

comprovadamente causador de câncer, 

além da exposição tóxica dos 

trabalhadores sujeitos aos efeitos 

narcóticos, depressão da medula 

espinhal e anemia. 

 

Até então nenhum juiz trabalhista em 

Gravataí determinara a análise química 

do produto por laboratório isento, 

ficava ao talante da cada perito achar o 

que bem entendesse, mesmo sendo 

questão envolvendo centenas, talvez 

milhares, de processos. Daí, e diante da 

incômoda prova, o 

advogado ____________ passou a 

sustentar "desequilíbrio e enormes 

prejuízos à empresa". 

 

Em efeito, o magistrado determinou 

que a fábrica mantivesse um exemplar 

de cada maquinário na cidade de 

Gravataí para perícia, considerando 

centenas de processos envolvendo 

doença ocupacional e a necessidade de 

perícia com estudo do posto de 

trabalho. Tal decisão foi mantida pelo 

Tribunal em todos os mandados de 

segurança impetrados pela empresa (e 

foram dezenas), inclusive recentemente 

assim também decidiu o Tribunal 

Superior do Trabalho, em recurso da 

Pirelli Pneus (proc. 0021139-

40.2021.5.04.0000). 

 

Em relação a reclamada "visita" feita 

pelo juiz, que depois teria sido 

intitulada "auto de inspeção judicial", 

na realidade o acórdão sequer 

enfrentou os argumentos do 

magistrado, pois nenhuma linha disse a 

respeito, e, por isso, ignorou a 

intimação prévia de todos os envolvidos 

no processo, acentuando o juiz ter 

respondido e-mail à advogada da Pirelli 

esclarecendo, previamente, tratar-se-ia 

de inspeção judicial e não de visita, tal 

como possibilita a lei. 

 

A relatora, Des.ª Tânia Regina Silva 

Reckziegel, fundamentou seu voto 

considerando indevido que o mesmo 

magistrado julgue todos os processos 

contra a empresa, inclusive afirmando 

"foram concentrados sob a jurisdição 

do Magistrado excepto, mesmo 

havendo mais dois Magistrados aptos 

para processar e julgar as demandas 

naquela Comarca." 

 

Embora pudesse facilmente ser obtida a 

verdade pelo "Relatório de Correição 

Ordinária Anual" - (2021/2022), 

disponível no sítio do próprio Tribunal, 

os dois julgadores que formaram a 

maioria resolveram desprezar a 

realidade dos fatos, pois, se assim o 

fizessem teriam constatado que 

atuaram no regime de exceção, 
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concomitante com o juiz ofendido, 

outros 11 magistrados. Também 

deixaram de considerar que entre 

titulares, substitutos e designados, 

igualmente atuaram nos processos, 

desde a instituição do tal regime de 

exceção, outros 16 julgadores, todos 

proferindo sentenças, decisões e 

centenas de atos. Não foi, portanto, 

"sozinho" ou "concentrado" no juiz 

Giovane. 

 

O acórdão constitui, ademais da 

injustiça decorrente das falsas 

premissas, uma espécie de usurpação 

de competência do próprio Tribunal, 

que por sua Corregedoria Regional, 

instituiu o regime de exceção em 

Gravataí com caráter primacial a 

conferir eficiência à prestação 

jurisdicional e efetividade ao princípio 

da duração razoável dos processos, 

garantia esta assegurada pela 

constituição aos tribunais sobre a 

competência e funcionamento dos 

respectivos órgãos jurisdicionais e 

administrativos (CF, art. 96, I, a, b e c). 

Deivti Dimitrios - Advogado OAB/RS 

48.951 

  

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

/365307/advogado-aponta-esquema-

orquestrado-contra-juiz-declarado-

suspeito  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/365307/advogado-aponta-esquema-orquestrado-contra-juiz-declarado-suspeito
https://www.migalhas.com.br/quentes/365307/advogado-aponta-esquema-orquestrado-contra-juiz-declarado-suspeito
https://www.migalhas.com.br/quentes/365307/advogado-aponta-esquema-orquestrado-contra-juiz-declarado-suspeito
https://www.migalhas.com.br/quentes/365307/advogado-aponta-esquema-orquestrado-contra-juiz-declarado-suspeito
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Nova lei muda pagamento de 
perícia judicial em causas 
envolvendo INSS 
 
Pela legislação, o INSS antecipará o 
pagamento dos honorários, mas o custo 
ficará a cargo de quem perder a ação. 
 
quinta-feira, 5 de maio de 2022 
 
Pela legislação, o INSS antecipará o 

pagamento dos honorários, mas o custo 

ficará a cargo de quem perder a ação. 

 

Foi sancionada nesta quarta-feira, 4, a 

lei 14.331/22, que muda as regras do 

pagamento de honorários periciais nos 

processos que envolvem o INSS, em 

litígios relativos a benefícios 

assistenciais e previdenciários por 

incapacidade. 

 

Pela lei, o custo da perícia será de 

responsabilidade de quem perder a 

ação - o INSS ou o segurado. O perdedor 

só não terá que arcar com o custo se 

tiver direito à Justiça gratuita. 

 

A nova legislação diz ainda que o custo 

da perícia será antecipado pelo INSS e 

pago pelo perdedor da ação no fim do 

processo. Contudo, o juiz pode 

determinar que o autor da ação 

antecipe o pagamento, se tiver 

condições financeiras. 

 

 
Lei muda pagamento de honorários 

periciais em causas envolvendo 

INSS.(Imagem: Antonio 

Molina/Folhapress) 

Confira a íntegra da lei: 

 

LEI Nº 14.331, DE 4 DE MAIO DE 

2022 

 

Altera a Lei nº 13.876, de 20 de 

setembro de 2019, e a Lei nº 8.213, de 

24 de julho de 1991, para dispor sobre o 

pagamento de honorários periciais e 

sobre os requisitos da petição inicial em 

litígios e em medidas cautelares 

relativos a benefícios assistenciais e 

previdenciários por incapacidade; e 

revoga dispositivo da Lei nº 8.620, de 5 

de janeiro de 1993. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço 

saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 13.876, 

de 20 de setembro de 2019, e a Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991, para 

dispor sobre o pagamento de 

honorários periciais em ações que 

discutam a concessão de benefícios 

assistenciais à pessoa com deficiência 

ou de benefícios previdenciários por 

incapacidade e sobre os requisitos da 

petição inicial em litígios e em medidas 

cautelares relativos a benefícios por 

incapacidade. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14331.htm
https://www.migalhas.com.br/
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Art. 2º O art. 1º da Lei nº 13.876, de 20 

de setembro de 2019, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

"Art. 1º O ônus pelos encargos relativos 

ao pagamento dos honorários periciais 

referentes às perícias judiciais 

realizadas em ações em que o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) figure 

como parte e se discuta a concessão de 

benefícios assistenciais à pessoa com 

deficiência ou benefícios 

previdenciários decorrentes de 

incapacidade laboral ficará a cargo do 

vencido, nos termos da legislação 

processual civil, em especial do § 3º do 

art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015 (Código de Processo Civil). 

 

...............................................................

...............................................................

..................... 

 

§ 3º (Revogado). 

 

§ 4º O pagamento dos honorários 

periciais limita-se a 1 (uma) perícia 

médica por processo judicial, e, 

excepcionalmente, caso determinado 

por instâncias superiores do Poder 

Judiciário, outra perícia poderá ser 

realizada. 

 

§ 5º A partir de 2022, nas ações a que se 

refere o caput deste artigo, fica 

invertido o ônus da antecipação da 

perícia, cabendo ao réu, qualquer que 

seja o rito ou procedimento adotado, 

antecipar o pagamento do valor 

estipulado para a realização da perícia, 

exceto na hipótese prevista no § 6º 

deste artigo. 

 

§ 6º Os autores de ações judiciais 

relacionadas a benefícios assistenciais à 

pessoa com deficiência ou a benefícios 

previdenciários decorrentes de 

incapacidade laboral previstas no caput 

deste artigo que comprovadamente 

disponham de condição suficiente para 

arcar com os custos de antecipação das 

despesas referentes às perícias médicas 

judiciais deverão antecipar os custos 

dos encargos relativos ao pagamento 

dos honorários periciais. 

 

§ 7º O ônus da antecipação de 

pagamento da perícia, na forma do § 5º 

deste artigo, recairá sobre o Poder 

Executivo federal e será processado da 

seguinte forma: 

 

I - nas ações de competência da Justiça 

Federal, incluídas as que tramitem na 

Justiça Estadual por delegação de 

competência, as dotações 

orçamentárias para o pagamento de 

honorários periciais serão 

descentralizadas pelo órgão central do 

Sistema de Administração Financeira 

Federal ao Conselho da Justiça Federal, 

que se incumbirá de descentralizá-las 

aos Tribunais Regionais Federais, os 

quais repassarão os valores aos peritos 

judiciais após o cumprimento de seu 

múnus, independentemente do 

resultado ou da duração da ação, 

vedada a destinação desses recursos 

para outros fins; 

 

II - nas ações de acidente do trabalho, 

de competência da Justiça Estadual, os 

honorários periciais serão antecipados 

pelo INSS." (NR) 

 

Art. 3º A Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 129-A e 135-A: 

 

"Art. 129-A. Os litígios e as medidas 

cautelares relativos aos benefícios por 

incapacidade de que trata esta Lei, 

inclusive os relativos a acidentes do 

trabalho, observarão o seguinte: 
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I - quando o fundamento da ação for a 

discussão de ato praticado pela perícia 

médica federal, a petição inicial deverá 

conter, em complemento aos requisitos 

previstos no art. 319 da Lei nº 13.105, 

de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil): 

 

a) descrição clara da doença e das 

limitações que ela impõe; 

 

b) indicação da atividade para a qual o 

autor alega estar incapacitado; 

 

c) possíveis inconsistências da 

avaliação médico-pericial discutida; e 

 

d) declaração quanto à existência de 

ação judicial anterior com o objeto de 

que trata este artigo, esclarecendo os 

motivos pelos quais se entende não 

haver litispendência ou coisa julgada, 

quando for o caso; 

 

II - para atendimento do disposto no 

art. 320 da Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015 (Código de Processo 

Civil), a petição inicial, qualquer que 

seja o rito ou procedimento adotado, 

deverá ser instruída pelo autor com os 

seguintes documentos: 

 

a) comprovante de indeferimento do 

benefício ou de sua não prorrogação, 

quando for o caso, pela administração 

pública; 

 

b) comprovante da ocorrência do 

acidente de qualquer natureza ou do 

acidente do trabalho, sempre que 

houver um acidente apontado como 

causa da incapacidade; 

 

c) documentação médica de que 

dispuser relativa à doença alegada 

como a causa da incapacidade discutida 

na via administrativa. 

 

§ 1º Determinada pelo juízo a realização 

de exame médico-pericial por perito do 

juízo, este deverá, no caso de 

divergência com as conclusões do laudo 

administrativo, indicar em seu laudo de 

forma fundamentada as razões técnicas 

e científicas que amparam o dissenso, 

especialmente no que se refere à 

comprovação da incapacidade, sua data 

de início e a sua correlação com a 

atividade laboral do periciando. 

 

§ 2º Quando a conclusão do exame 

médico pericial realizado por perito 

designado pelo juízo mantiver o 

resultado da decisão proferida pela 

perícia realizada na via administrativa, 

poderá o juízo, após a oitiva da parte 

autora, julgar improcedente o pedido. 

 

§ 3º Se a controvérsia versar sobre 

outros pontos além do que exige exame 

médico-pericial, observado o disposto 

no § 1º deste artigo, o juízo dará 

seguimento ao processo, com a citação 

do réu." 

 

"Art. 135-A. Para o segurado filiado à 

Previdência Social até julho de 1994, no 

cálculo do salário de benefício das 

aposentadorias, exceto a aposentadoria 

por incapacidade permanente, o divisor 

considerado no cálculo da média dos 

salários de contribuição não poderá ser 

inferior a 108 (cento e oito) meses." 

 

Art. 4º A aplicação do disposto no art. 

2º desta Lei, que altera o art. 1º da Lei 

nº 13.876, de 20 de setembro de 2019, 

fica condicionada à expressa 

autorização física e financeira na lei 

orçamentária anual das despesas 

decorrentes. 

 

Art. 5º As perícias realizadas entre 20 

de setembro de 2021 e a data de 

publicação desta Lei serão pagas 

observado o disposto nos §§ 5º e 7º do 
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art. 1º da Lei nº 13.876, de 20 de 

setembro de 2019. 

 

Art. 6º Revogam-se os seguintes 

dispositivos: 

 

I - § 2º do art. 8º da Lei nº 8.620, de 5 

de janeiro de 1993; e 

 

II - § 3º do art. 1º da Lei nº 13.876, de 

20 de setembro de 2019. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Brasília, 4 de maio de 2022; 201º da 

Independência e 134º da República. 

  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

José Carlos Oliveira 

  

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

/365321/nova-lei-muda-pagamento-de-

pericia-judicial-em-causas-envolvendo-

inss  

 

Retorne ao índice 
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https://www.migalhas.com.br/quentes/365321/nova-lei-muda-pagamento-de-pericia-judicial-em-causas-envolvendo-inss
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Câmara aprova PL do Piso da 
Enfermagem; texto já pode ir 
à sanção 
 
Aprovação, no entanto, não garante que 
o mínimo de R$ 4.750 mensais será 
sancionado e entrará em vigor nos 
próximos dias 
 
ANTONIO MALDONADO 
04/05/2022 21:10Atualizado em 
05/05/2022 às 11:15 
 
comentários 

Plenário da Câmara dos Deputados / 

Crédito: Antonio Cruz / Agência Brasil 

 

O plenário da Câmara dos 

Deputados aprovou nesta quarta-feira 

(4/5) o PL 2564/2020. O texto, que 

cria um piso nacional para profissionais 

da área da saúde, passou com amplo 

apoio dos parlamentares, tendo sido 

aprovado com 449 votos favoráveis e 

apenas 12 contrários. De acordo com a 

proposta, a partir da sanção da Lei, 

enfermeiros e parteiras de todo o país, 

contratados em regime de CLT, terão de 

receber, no mínimo, R$ 4.750,00 

mensais. (Veja o relatório 

aprovado) 

 

A aprovação do PL 2564/2020 pelo 

plenário da Câmara não garante que o 

piso nacional de enfermeiros será 

sancionado e entrará em vigor nos 

próximos dias. Segundo o governo, a 

falta de uma estimativa de custos para 

criação do piso torna o projeto 

inconstitucional por implicar no 

desrespeito ao teto de gastos. De acordo 

com o Planalto, se sancionar o texto 

como está, o presidente poderia ser 

acusado de desrespeitar a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

Diante desse cenário, o Congresso 

entrou em acordo para garantir mais 

segurança jurídica ao PL 2564/2020. A 

ideia é segurar o projeto e só enviar para 

sanção após o Senado aprovar uma PEC 

que incluirá o piso salarial de 

profissionais da área da saúde na 

Constituição. A proposta também deve 

estabelecer que União, Estados, Distrito 

Federal e municípios deverão elaborar 

ou adequar os respectivos planos de 

carreira de modo a atender aos pisos 

estabelecidos para cada categoria 

profissional. Isso até o final do exercício 

financeiro em que for publicada a lei que 

regulamenta o piso. 

 

Além disso, a Câmara dos Deputados 

apresentará nos próximos dias um PLP 

(Projeto de Lei Complementar) 

propondo a criação de um fundo, de 

cerca de R$ 16 bilhões, para o 

financiamento do piso salarial de 

profissionais da área da saúde. Os 

parlamentares ainda buscam a fonte 

desses recursos. Entre as opções, 

segundo o líder do governo, está a 

aprovação dos projeto que libera os 

jogos de azar no país; parte da 

arrecadação com royalites do petróleo; 

ou parte do que seria arrecadado com a 

possível taxação de lucros e dividendos 

de grandes empresas. 

 

A expectativa é que a PEC que faz parte 

do acordo para aumentar a segurança 

jurídica do PL 2564/2020 seja 

https://www.jota.info/autor/antonio-maldonado
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/camara-aprova-pl-do-piso-da-enfermagem-texto-ja-pode-ir-a-sancao-04052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/camara-dos-deputados
https://www.jota.info/tudo-sobre/camara-dos-deputados
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2309349
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2164461&filename=Tramitacao-PL+2564/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2164461&filename=Tramitacao-PL+2564/2020
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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apresentada e comece a tramitar no 

Senado até a próxima semana. O PLP 

que criará o fundo também deve ser 

apresentado nos próximos dias. 

 

De acordo com a Associação Nacional de 

Hospitais Privados (Anahp), o projeto 

teria um impacto de R$12 bilhões 

para as instituições privadas. 

 

ANTONIO MALDONADO – 

Repórter freelancer 

  
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/saude/camara-aprova-pl-do-
piso-da-enfermagem-texto-ja-pode-ir-
a-sancao-04052022  
 

Retorne ao índice 
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Economia tende a manter 
projeção de alta do PIB em 
1,5%, mas quadro é 
desafiador 
 
Governo se anima com geração de 
emprego e crescimento do setor de 
serviços, mas previsão é de alta na 
inflação 
 
FABIO GRANER 
05/05/2022 08:00Atualizado em 
05/05/2022 às 08:22 
 
comentários 
A área econômica do governo vê nos 

indicadores mais recentes sobre o nível 

de atividade sinais que reforçam seu 

cenário de crescimento de 1,5% para 

o PIB neste ano. A estimativa está 

sendo atualizada para o relatório 

bimestral de receitas e despesas e a 

tendência, até o momento, é de 

manutenção dessa projeção, prevista 

para ser divulgada na próxima semana. 

 

Dados como geração de emprego e o 

crescimento do setor de serviços, o 

mais recente IBC-Br (indicador do BC 

que tenta mostrar o ritmo da atividade), 

de fevereiro, entre outros estão entre os 

indicadores que reforçam o cenário do 

governo. 

 

É perceptível a animação na Economia 

com a sequência de revisões para cima 

do PIB previstas na pesquisa Focus, 

realizada pelo Banco Central junto ao 

mercado, que sobe há cinco semanas e 

agora chegou a 0,7% de expansão para o 

PIB. Ainda é menos da metade do que o 

governo estima, mas vale lembrar que 

essa é a chamada mediana e tem sido 

comum algum interlocutor do governo 

compartilhar informações de 

economistas de casas de renome, como 

Itaú e Bradesco, que já trabalham com 

números mais altos do que o ponto 

médio das estimativas do mercado. 

 

Por outro lado, o viés para a projeção de 

inflação do governo, assim como para 

o mercado, é de alta. Atualmente, o 

cenário para o IPCA do ano é de 6,55% e 

ele deve ficar mais próximo de 8% — no 

mercado, com a décima sexta alta 

seguida, já está em 7,9%. 

 

Esse quadro inflacionário, péssimo para 

a população que vê seu poder de compra 

definhando, tem como lado positivo a 

ajuda nos indicadores fiscais do 

governo. A dívida bruta brasileira, por 

exemplo, está se consolidando abaixo 

dos 80% do PIB (ficou em 79,2% do PIB 

em fevereiro). 

 

Somente olhando para os cenários de 

governo e mercado em torno do PIB e da 

inflação pode-se perceber a complexa 

e pouco animadora situação da 

economia brasileira. Mesmo com a 

área econômica aparentemente 

ganhando a queda de braço com o 

mercado sobre as projeções de PIB, a 

realidade é que 1,5% de expansão (ou 

mesmo 2% como mencionou o 

economista-chefe do Bradesco Asset, 

Fernando Honorato, nessa quarta-feira) 

é muito pouco para o que o país precisa. 

Ainda mais em um ambiente no qual o 

trabalhador está perdendo à galope o 

seu poder de compra. 

 

Além disso, é preciso considerar que há 

enorme incerteza para a frente. Internas 

e, sobretudo, externas. A volatilidade 

cambial nas últimas semanas evidenciou 

isso. 

 

Depois de vários dias de alta tensão, o 

Federal Reserve, o BC norte-americano, 

deu certo alívio ao mercado, mesmo 

https://www.jota.info/autor/fabio-granerjota-info
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-graner/economia-tende-a-manter-projecao-de-alta-do-pib-em-15-mas-quadro-e-desafiador-05052022#respond
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-graner/o-encontro-da-politica-fiscal-com-o-crescimento-economico-14042022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-graner/o-encontro-da-politica-fiscal-com-o-crescimento-economico-14042022
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https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-graner/mais-um-drible-fiscal-28042022
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partindo para uma postura mais 

agressiva na taxa de juros. A chave para 

isso foi a fala do seu presidente, Jerome 

Powell, na quarta-feira, descartando no 

curto prazo acelerar o passo de 0,5 ponto 

para 0,75 ponto porcentual. 

 

Ato contínuo, o dólar devolveu ganhos 

ante o real e voltou para perto de R$ 

4,90, depois de ter superado os R$ 5. Há 

um mês, a divisa encostava em R$ 4,60 

e injetava mais ânimo para uma 

economia ainda muito machucada pela 

pandemia. 

 

Claramente, o principal risco para o país 

hoje é o Fed mudar de opinião, diante da 

inflação persistentemente alta, e partir 

para uma postura ainda mais agressiva. 

Só a especulação em torno disso, com 

poucos sinais efetivos das autoridades 

nas últimas semanas, já fez um estrago, 

imaginem se a autoridade monetária 

americana realmente engrossar mais a 

voz. 

 

Tudo que o Brasil não precisa agora é de 

um choque de juros nos EUA. Mas esse 

risco existe e precisa ser monitorado. 

Por isso, o governo precisa olhar 

também melhor sua articulação política 

no Congresso, a relação com os demais 

Poderes e seus próprios ímpetos 

populistas para evitar o avanço de 

medidas que passem uma mensagem 

muito negativa sobre o cenário fiscal 

brasileiro, o que só agravaria os 

impactos de uma piora nos já 

desfavoráveis ventos americanos — sem 

falar nos problemas que vêm da China 

com a nova onda de Covid-19 e da 

invasão russa à Ucrânia. 

 

Em nada contribui a maneira 

atabalhoada com a qual está 

se discutindo piso de enfermagem. 

Tampouco, como o presidente Jair 

Bolsonaro trata do tema de gastos com 

servidores e medidas para as polícias. E, 

ainda menos, a volta de uma crise 

institucional com o Judiciário, que 

só faz o país parecer uma república 

bananeira, o que só ajuda a espantar 

investidores — sem entrar no óbvio e 

gravíssimo problema de desgaste da 

democracia do país. 

 

O ritmo da economia pode estar um 

pouco melhor do que os pessimistas 

estavam dizendo. Mas ela ainda está 

frágil e todo o cuidado é pouco. 

 

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 

 

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

analise/colunas/coluna-do-

graner/economia-tende-a-manter-

projecao-de-alta-do-pib-em-15-mas-

quadro-e-desafiador-05052022  
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STF definirá limites da coisa 
julgada em matéria tributária 
a partir desta sexta 
 
Caso concreto diz respeito à CSLL, mas 
o julgamento também impactará outros 
tributos pagos de modo continuado 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
05/05/2022 07:00Atualizado em 
05/05/2022 às 08:35 
 
comentários 

Crédito: Marcello Casal Jr./Agência 

Brasil 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 

retirou do Plenário e agora julgará 

virtualmente um dos mais relevantes 

temas tributários em pauta no 

tribunal: os limites da coisa julgada

 em matéria tributária. O 

julgamento estava agendado para 11 de 

maio no Plenário e agora será realizado 

virtualmente entre 6 e 13 de maio. 

 

A controvérsia será julgada por meio de 

dois recursos extraordinários (RE 

955.227 e  RE 949.297), ambos com 

repercussão geral reconhecida (Temas 

885 e 881). Os ministros vão decidir se 

um contribuinte que obteve uma decisão 

judicial favorável com 

trânsito em julgado permitindo o não 

pagamento de um tributo perde 

automaticamente o seu direito diante de 

uma nova decisão do STF que considere 

a cobrança constitucional. 

 

O caso concreto diz respeito à 

Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), mas o julgamento 

também impactará outros tributos 

pagos de modo continuado. A discussão 

sobre a CSLL envolve, sobretudo, 

grandes empresas, de diversos setores, 

que obtiveram na Justiça o direito de 

não recolher esse tributo. Entre elas 

estão companhias como a mineradora 

Samarco e o Grupo Pão de Açúcar. 

A Samarco calcula, em seu relatório de 

demonstração financeira de 2020, um 

risco possível de perda de R$ 5,8 

bilhões em discussões sobre a CSLL. O 

Grupo Pão de Açúcar, por sua vez, não 

informa o valor em discussão. 

 

Nos anos 1990, essas companhias 

conseguiram na Justiça o 

reconhecimento da inconstitucionalida

de da CSLL, instituída pela Lei 

7689/89. Entre outros motivos, os 

juízes entenderam que a 

criação da contribuição não foi 

precedida de lei complementar nem 

respeitou o princípio da anterioridade, 

segundo o qual um tributo não pode ser 

cobrado no mesmo exercício 

financeiro em que foi instituído. 

Porém, em 2007, no julgamento da ADI 

15, o STF considerou o tributo 

constitucional, o que levantou a 

discussão sobre a possibilidade de essas 

empresas terem que retomar o 

pagamento frente ao 

entendimento da Corte. 

 

Clique aqui para ler um relatório 

especial que 

o JOTA produziu em dezembro sobre o 

julgamento. 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-definira-limites-da-coisa-julgada-em-materia-tributaria-a-partir-desta-sexta-05052022#respond
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-definira-limites-da-coisa-julgada-em-materia-tributaria-13122021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-definira-limites-da-coisa-julgada-em-materia-tributaria-13122021
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=fa1cf8a986&e=9b89e8bb8e
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=fa1cf8a986&e=9b89e8bb8e
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=c8eed71532&e=9b89e8bb8e
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7689.htm
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-definira-limites-da-coisa-julgada-em-materia-tributaria-13122021
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 

 
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/stf-definira-
limites-da-coisa-julgada-em-materia-
tributaria-a-partir-desta-sexta-
05052022  
 

Retorne ao índice 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-definira-limites-da-coisa-julgada-em-materia-tributaria-a-partir-desta-sexta-05052022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-definira-limites-da-coisa-julgada-em-materia-tributaria-a-partir-desta-sexta-05052022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-definira-limites-da-coisa-julgada-em-materia-tributaria-a-partir-desta-sexta-05052022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-definira-limites-da-coisa-julgada-em-materia-tributaria-a-partir-desta-sexta-05052022
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Brasil 

Novo pedido no TCU eleva 
apreensão sobre venda da 
Eletrobras 
 
Ministro do tribunal solicita mais 
detalhamento dos estudos sobre 
privatização da empresa 
 
Por Rafael Bitencourt — De Brasília 
04/05/2022 05h03  Atualizado há 6 
horas 

 
O ministro do Tribunal de Contas da 

União (TCU) Vital do Rêgo, que 

interrompeu o julgamento da 

privatização da Eletrobras com pedido 

de vista do processo, solicitou mais 

detalhamento dos estudos e informações 

sobre o suposto conflito de interesse na 

contratação de uma consultoria. O 

ofício, ao qual o Valor teve acesso, 

define o prazo de cinco dias para 

resposta da estatal. 

 

O questionamento volta a gerar nova 

apreensão no governo e na Eletrobras, 

com interesse de enviar o quanto antes a 

resposta para não dar margem para 

novo atraso da análise a pretexto de falta 

de informações consistentes para 

embasar a decisão. 

 

O julgamento deve ser retomado no dia 

18. A data frustrou o mercado, que 

considera ideal realizar a operação até 13 

de maio, para aproveitar o calendário de 

aquisições por parte de investidores 

estrangeiros e a distância dos riscos do 

período eleitoral. 

 

O ofício solicita informações sobre 

parcelas do empréstimo compulsório de 

energia criado por lei em 1972. Ele 

questiona os valores e se tais parcelas 

foram usadas no projeto da hidrelétrica 

de Itaipu Binacional ou no sistema de 

transmissão da usina. 

 

Uma fonte que acompanha o tema disse 

ao Valor que a preocupação do 

ministro é com o processo de segregação 

de Itaipu da holding Eletrobras. A falta 

de detalhamento não seria um problema 

para a privatização em si, mas gera 

incerteza sobre uma eventual dívida que 

poderá ser cobrada da companhia 

depois. Isso levaria os novos acionistas a 

cobrar as perdas da União. O prejuízo 

seria na casa de bilhão e já teria sido 

provisionado em balanço. 

 

O ministro questionou a indenização 

devida a usinas do grupo, ainda 

relacionada à renovação antecipada de 

contratos prevista no plano de redução 

das tarifas no governo Dilma Rousseff. A 

indenização dos ativos de transmissão já 

foi equacionada e aprovada pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 

alcançado mais de R$ 40 bilhões. 

 

No caso dos ativos de geração, o ministro 

do TCU indica que a Eletrobras já 

solicitou o pagamento junto à Aneel e 

pede informações sobre o reembolso 

requerido por cada subsidiária. Estima-

se que os principais valores são pedidos 

por Chesf e Furnas no montante total de 

R$ 6 bilhões. Se excluída dos estudos da 

privatização, entraria como um “extra” 

para os novos acionistas ou prejuízo 

para a União por não ter sido 

considerado na precificação das ações. 

 

No ofício, Vital quer saber sobre a 

arbitragem que envolveu a subsidiária 

do grupo, a CGT Eletrosul, que mantém 

um complexo de usinas a carvão mineral 

em Santa Catarina. O processo corre em 

disputa contra o grupo chinês CITIC 

International Contracting Co, que teria 
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fornecido equipamentos para a 

modernização desse parque de geração. 

 

A briga, que tramita no Instituto de 

Arbitragem da Câmara de Comércio de 

Estocolmo (SCC, na sigla em inglês), 

decorre da falha de operação da usina 

após a renovação das máquinas, o que 

obrigou a Eletrobras assumir prejuízos 

com a compra de energia no mercado 

para honrar o contrato. A CGT alega que 

o equipamento seria de baixa qualidade, 

mas chineses afirmam que o carvão 

brasileiro é ruim. 

 

Vital também cobrou informações sobre 

a participação acionária na Eletrobras de 

instituições financeiras contratadas para 

fazer os estudos de modelagem da 

privatização. O assunto já havia sido 

levantado anteriormente, diz respeito a 

eventual conflito de interesse da 

empresa responsável por fazer o 

processo de “due diligence”, que seria 

dona de fundo com fatia de 5% do capital 

social da estatal. 

 

Documentos, como ata do conselho de 

administração, proposta e fatos 

relevantes também foram solicitados 

pelo ministro do TCU. 

  
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/04/novo-pedido-no-tcu-
eleva-apreensao-sobre-venda-da-
eletrobras.ghtml  
 
Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/04/novo-pedido-no-tcu-eleva-apreensao-sobre-venda-da-eletrobras.ghtml
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Finanças 

O que é taxa Selic e como ela 
afeta a economia 
 
Taxas de juros são ajustadas para cima 
ou para baixo conforme o cenário de 
inflação 
 
Por Sérgio Tauhata, Valor — São 
Paulo 
04/05/2022 06h01  Atualizado há 3 
horas 

 
Manter a inflação sob controle, ao 

redor da meta, é objetivo fundamental 

do Banco Central (BC). Essa 

definição da principal missão da 

autoridade monetária é o que explica por 

que as taxas de juros são ajustadas 

para cima ou para baixo conforme o 

cenário de preços. 

 

“Para alcançar esse objetivo [de manter 

a inflação sob controle], o BC utiliza a 

política monetária, que se refere às ações 

do BC que visam afetar o custo do 

dinheiro [taxas de juros] e a quantidade 

de dinheiro [condições de liquidez] na 

economia. No caso do BC, o principal 

instrumento de política monetária é 

a taxa Selic, decidida pelo Copom.” 

 

Significa que, se os preços estiverem em 

tendência de alta, ou seja, se houver a 

chamada pressão inflacionária, o BC 

sobe os juros básicos. Caso estejam 

em tendência de queda, o órgão pode 

reduzi-los, como forma de trazer 

equilíbrio para esse movimento e evitar 

uma deflação. 

 

No cenário atual, a inflação mostra uma 

tendência de alta. Por isso, o consenso 

entre analistas e economistas para a 

reunião do Copom que termina nesta 

quarta-feira é de um novo aumento de 

um 1 percentual na Selic, o que elevaria 

a taxa para 12,75% ao ano. Trata-se do 

nível mais elevado desde janeiro de 

2017, quando estava em 13% ao ano. 

Mas o que acontece quando a taxa básica 

sobe? Qual o objetivo do BC com essas 

decisões? 

 

O próprio Banco Central explica que “a 

Selic afeta outras taxas de juros na 

economia e opera por vários canais que 

acabam por influenciar o 

comportamento da inflação”. A Selic é 

uma taxa de curto prazo e quando a 

autoridade monetária a eleva também 

acaba por “puxar” outras taxas de 

mercado e de financiamentos para cima, 

como o conhecido CDI. Isso significa que 

os juros cobrados nos empréstimos, de 

um modo geral, tendem a ficar mais 

altos. 

 

Como o crédito fica mais caro, o 

esperado é que o consumo também caia. 

As pessoas ficam mais cautelosas com 

compras a prazo e passam a guardar o 

dinheiro. Esse é um dos principais 

efeitos pretendido pelo BC ao promover 

uma alta de juros para controlar a 

inflação. Com consumo menor, ou, no 

jargão dos economistas, com a queda da 

demanda — busca por serviços e bens — 

os preços recebem pressão para 

diminuir também. 

 

Outro efeito da elevação dos juros é ter 

menos dinheiro na economia. Isso 

ocorre porque parte dos valores que 

seria utilizada para consumo, no caso de 

pessoas, ou para investimento em 

produção, no caso de empresas, passa a 

ser guardada. Com juros em dois dígitos, 

como no momento atual, há um 

estímulo para manter os recursos 

investidos e receber a remuneração paga 

pelos produtos financeiros, como o 

Tesouro Direto, títulos como LCI, LCA e 
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CDB, que, em geral, seguem o CDI e 

outros. Além disso, manter o dinheiro 

aplicado funciona como uma proteção 

contra a inflação alta. 

 

E se apertar demais? 
 
Um dos desafios do BC é encontrar o 

equilíbrio entre a missão de controlar a 

inflação e os efeitos da alta dos juros. 

Essa preocupação é importante, porque 

a alta da Selic desacelera a economia. 

Um ajuste muito forte da taxa básica 

para cima pode levar o país até mesmo a 

entrar em recessão ao frear a atividade 

de modo acentuado. O remédio dos juros 

pode curar a doença da inflação, mas os 

efeitos colaterais podem cobrar um 

preço elevado para a vida das pessoas, 

com aumento do desemprego e quebra 

de empresas. Por isso, a dosagem correta 

é um dos pontos chaves da política 

monetária. 

 

De qualquer modo, um cenário de 

inflação descontrolada tende a ser muito 

pior, como mostra a própria história 

brasileira. 

 
Por que os preços sobem? 
 
Um princípio que explica a mecânica 

básica desse movimento é a conhecida 

lei da oferta e procura: se existe uma 

procura maior que a disponibilidade de 

um bem ou serviço, o preço dele sobe; e 

se ocorre o contrário, os valores pedidos 

pelos produtos ou serviços caem. No 

cenário atual, existem duas forças que 

têm atuado em conjunto no mundo todo 

para pressionar os preços para cima. 

 

Durante a pandemia, houve problemas 

de abastecimento de peças e matérias-

primas em vários setores, como, por 

exemplo, o automobilístico. Com 

dificuldade de produzir, as montadoras 

acabaram reduzindo a quantidade de 

carros novos no mercado. Essa 

interrupção do envio de suprimentos 

piorou ainda mais com a guerra entre a 

Rússia e a Ucrânia e com uma nova onda 

de covid-19 na China, que decidiu isolar 

novamente várias cidades. Esse é um 

cenário que os economistas chamam de 

“choque de oferta”. 

 

Ainda durante crise sanitária da covid-

19, nos últimos dois anos, houve outro 

fenômeno que ajudou a empurrar para 

cima preços de muitos setores, 

principalmente, o de bens de consumo, 

como eletrodomésticos e aparelhos 

eletrônicos. Foi um aumento de procura 

por esses produtos, ou seja, um “choque 

de demanda”. 

 

Isso ocorreu porque, com o fechamento 

dos serviços e o isolamento da população 

para combater a doença, muitas pessoas 

passaram a usar o dinheiro que, 

normalmente, seria gasto em viagens, 

almoços ou jantares fora de casa, 

serviços de salão de beleza, compra de 

roupas e calçados e muitos outros itens, 

para o consumo dos chamados “bens 

duráveis”, como eletrodomésticos e 

eletrônicos, além de itens como 

materiais de construção e até para 

aquisição de imóveis. 

 

Com a pandemia entrando em uma fase 

de maior controle, muitos países 

passaram a reabrir os setores que 

ficaram fechados no período mais crítico 

da crise. Esse súbito aumento de 

demanda também ajuda a explicar a 

pressão sobre preços, como refeição fora 

de casa e até veículos. Além disso, com a 

volta à normalidade, houve retomada de 

consumo de serviços, o que cria um 

impulso sustentado para os preços desse 

setor. 

 

A alta de juros no exterior, 

principalmente, a que tem sido realizada 

pelo Federal Reserve (Fed, o BC dos 
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EUA), influencia ainda outro 

componente que tem peso sobre preços: 

a taxa de câmbio. Quando o Fed sobe 

juros, há uma tendência de que o fluxo 

de recursos globais passe a se direcionar 

a investimentos americanos, devido a 

melhora da perspectiva de retorno. Com 

isso, o dólar passa a subir em mercados 

mais arriscados, como os países 

emergentes, entre os quais o Brasil. Com 

a expectativa de aumento de taxa nesta 

semana, por exemplo, a divisa dos EUA 

acumula alta de 0,55% apenas entre 

segunda-feira e hoje frente ao real. 

 

Uma apreciação do dólar torna produtos 

e serviços importados mais caros. O 

Brasil, por exemplo, importa 

combustíveis e bens duráveis. Esse 

aumento de custo por conta da queda da 

piora da taxa de câmbio também afeta a 

inflação no país. O real tende ainda a se 

depreciar por conta de incertezas 

econômicas e políticas, o que reduz o 

interesse de estrangeiros por 

investimentos em moeda local. 

 

 
— Foto: Marcos Santos/USP Imagens 

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

ia/2022/05/04/o-que-e-taxa-selic-e-

como-ela-afeta-a-economia.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Petrobras vem com 
resultados fortes, estimam 
bancos 
 
Balanço do primeiro trimestre deve 
refletir a alta do preço do barril, ganhos 
de margem na distribuição de 
combustíveis e aumento da produção 
nacional de petróleo 
 
Por Gabriela Ruddy — Do Rio 
04/05/2022 05h03  Atualizado há 3 
horas 

 
Os resultados financeiros do primeiro 

trimestre da Petrobras devem refletir 

a alta do preço do barril de petróleo, 

além dos ganhos de margem no 

segmento de distribuição de 

combustíveis e o aumento da produção 

nacional de petróleo e gás no começo 

deste ano, segundo bancos ouvidos 

pelo Valor. Levantamento com base 

nas projeções de quatro instituições 

financeiras (Itaú BBA, UBS, Credit 

Suisse e Goldman Sachs) indica que a 

companhia deve registrar, no primeiro 

balanço do ano, receita líquida de R$ 144 

bilhões, que representa avanço de 67,2% 

frente ao primeiro trimestre de 2021. 

 

Já o lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda, na 

sigla em inglês) médio estimado é de R$ 

78,67 bilhões, um aumento de 68,6% na 

comparação anual. O lucro previsto 

pelos bancos consultados é, em média, 

de R$ 40 bilhões, frente ao lucro de R$ 

1,16 bilhão registrado em igual período 

de 2021. O lucro, no entanto, ainda pode 

sofrer efeitos não-recorrentes, mais 

difíceis de serem estimados pelos 

analistas. 

 
As estimativas para o lucro do trimestre 

variam de R$ 35,8 bilhões, segundo o 

Credit Suisse, até R$ 46,2 bilhões, nas 

projeções do Itaú BBA. Na visão do 

Instituto de Estudos Estratégicos de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(Ineep), o lucro pode ser de R$ 42,6 

bilhões, que, segundo o instituto, teria 

sido impulsionado pela elevação dos 

preços médios de vendas dos derivados 

para o mercado interno. 

 

A melhoria nos resultados esperada é 

resultado do forte aumento do preço do 

barril de petróleo no mercado 

internacional, que voltou a ultrapassar a 

barreira dos US$ 100 no começo deste 

ano, como reflexo da recuperação das 

quedas na demanda causadas pela 

pandemia e dos efeitos da invasão da 

Ucrânia pela Rússia. 

 

O relatório de produção da estatal, 

publicado em abril, mostrou que entre 

janeiro e março deste ano a produção de 

petróleo e líquidos de gás natural (LGN) 

da Petrobras foi de 2,2 milhões de 

petróleo por dia (barris/dia), alta de 

1,6% na comparação anual. Já a 

produção de gás natural no primeiro 

trimestre desse ano foi de 526 mil barris 

de óleo equivalentes por dia (boe/dia), 

aumento de 0,6%. 

 

A companhia vendeu 1,7 milhão de 

barris/dia entre janeiro e março de 

2022, aumento de 2% em relação a igual 

período em 2021. “Esperamos margens 

saudáveis no refino, transporte e 

comercialização, apesar de não seguir 

estritamente a paridade de preços 

internacionais, já que a companhia 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
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esgota seus estoques antigos com custos 

mais baixos”, afirma a XP. 

 

Um dos destaques deve ser o retorno 

da Petrobras aos acionistas. O Itaú 

BBA prevê que a companhia vai seguir 

com a tendência dos últimos trimestres 

de forte geração de caixa e distribuição 

de dividendos. O banco acredita que a 

companhia pode distribuir dividendos 

no valor de R$ 1,8 por ação, o que levaria 

a um “dividend yield” (rentabilidade do 

dividendo em relação ao preço da ação) 

de 6%. “Destacamos, no entanto, que o 

valor dos dividendos pode ser mais alto, 

já que a companhia recebeu os valores 

de compensação a serem pagos pelos 

campos de Atapu e Sépia”, diz o Itaú 

BBA em relatório. 

 

A projeção está em linha com a 

estimativa do Credit Suisse, que antevê 

que a estatal pode distribuir US$ 6 

bilhões em dividendos relativos ao 

primeiro trimestre do ano, num 

“dividend yield” de 7%. “Há espaço para 

distribuições significativamente maiores 

do que as indicadas pela política de 

dividendos formal”, afirmam os 

analistas Régis Cardoso e Marcelo 

Gumiero, em relatório do Credit Suisse. 

 

O Goldman Sachs estima que o retorno 

aos acionistas pode chegar a US$ 10 

bilhões no primeiro trimestre, mas 

alerta que o valor pode ser menor, pois a 

petroleira concluiu recentemente o pré-

pagamento de bonds no valor de US$ 2 

bilhões. O banco lembra em relatório 

que, durante os anúncios de resultados e 

teleconferências com analistas nos 

próximos dias, o mercado estará atento 

ao novo presidente da estatal, José 

Mauro Coelho, e ao posicionamento do 

executivo a respeito da continuidade da 

política de preços de combustíveis 

alinhada ao mercado internacional. 

O CEO assumiu o comando da 

companhia em 14 de abril, depois do fim 

do primeiro trimestre. A troca na 

presidência da empresa ocorreu depois 

que o presidente da República, Jair 

Bolsonaro, criticou aumentos de preços 

de combustíveis. “Na nossa visão, no 

curto prazo, vemos que os estatutos da 

companhia e a Lei das Estatais brasileira 

limitam o risco de interferência do 

governo na companhia”, diz o relatório 

do Goldman Sachs. 

 

De acordo com a XP, outros pontos de 

interesse durante as apresentações de 

Coelho nos próximos dias devem ser as 

margens no segmento de gás e energia, 

com as altas dos preços internacionais; 

sinais de inflação de custos e 

atualizações do plano de 

desinvestimentos. O balanço da estatal 

será divulgado amanhã, depois do 

fechamento do mercado, seguido, na 

sexta-feira, por duas teleconferências, 

uma em inglês e outra em português, e 

de uma entrevista coletiva. 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/04/petrobras-vem-com-
resultados-fortes-estimam-
bancos.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/04/petrobras-vem-com-resultados-fortes-estimam-bancos.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/04/petrobras-vem-com-resultados-fortes-estimam-bancos.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/04/petrobras-vem-com-resultados-fortes-estimam-bancos.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/04/petrobras-vem-com-resultados-fortes-estimam-bancos.ghtml
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Legislação 

Tribunal nega créditos de PIS 
e Cofins sobre gastos com a 
LGPD 
 
Uma das decisões reforma sentença 
obtida pela rede de lojas de roupas TNG 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
04/05/2022 05h05  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Advogado Rubens Souza: deve ser 

considerado insumo todo gasto que 

decorre de obrigação legal — Foto: 

Divulgação 

 

O Tribunal Regional Federal (TRF) 

da 3ª Região, com sede em São 

Paulo, negou, em pelo 

menos duas decisões, o direito de 

contribuintes 

a créditos de PIS e Cofins sobre gast

os com implementação e manutenção 

de programas para gerenciamento de 

dados, em cumprimento às 

determinações da Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD). Uma delas reforma 

sentença obtida pela rede de lojas TNG. 

 

A tese das empresas é a de que esses 

investimentos seriam insumos 

essenciais para suas atividades, em 

razão de a LGPD - a Lei nº 13.709, de 

2018 - ter instituído uma série de 

obrigações. A argumentação tem como 

base decisão do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ). 

 

Em 2018, por meio de recurso 

repetitivo, os ministros decidiram que 

deve ser considerado insumo e, 

portanto, apto a gerar créditos, tudo que 

for imprescindível para o 

desenvolvimento da atividade 

econômica. A análise deve ser feita 

caso a caso, por depender de provas 

(REsp 1221170). 

 

Em 

geral, pequenas e médias empresas 

têm desembolsado entre R$ 50 

mil e R$ 800 mil por ano na 

implantação das exigências da LGPD, 

segundo estimativa da PwC Brasil. Nas 

de grande porte, os gastos variam de R$ 

1 milhão a R$ 5 milhões. Os custos de 

manutenção dependem do setor e da 

plataforma tecnológica. 

 

O que os contribuintes no regime não 

cumulativo buscam são créditos de 

9,25% sobre os valores gastos. Foi o que 

obteve em sentença a TNG. A decisão, da 

4ª Vara Federal de Campo Grande (MS) 

foi, porém, revertida pela 6ª Turma do 

TRF. 

 

Os desembargadores entenderam que o 

rito do mandado de segurança não seria 

o adequado e que o investimento em 

LGPD, para uma indústria de roupas, 

deveria ser enquadrado como custo 

operacional, e não como insumo. 

 

Em seu voto, o relator, desembargador 

Luis Antonio Johonsom Di Salvo, afirma 

que a empresa pede créditos de PIS e 

Cofins “sem comprovar ou sequer 

especificar quais gastos seriam esses, 
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questão que, evidentemente, não cabe 

ser abordada na via estreita do mandado 

de segurança” (processo nº 5003440-

04.2021.4.03.6000). 

 

O relator ainda rebate o argumento da 

empresa de que as obrigações 

estabelecidas pela LGPD configuram 

“novo requisito essencial para que 

qualquer pessoa jurídica exerça suas 

atividades no Brasil, razão pela qual os 

gastos em questão devem ser 

considerados como insumo à luz do que 

definido pelo STJ no REsp nº 

1.221.170/PR”. 

 

Para ele, o argumento não se sustenta. 

“A Lei nº 13.709/2018 não impõe à 

impetrante (ou a qualquer empresa), 

expressamente, a assunção de despesas, 

limitando-se a estabelecer normas 

gerais sobre o tratamento de dados 

pessoais (até por isso, invocando o que 

dito anteriormente, a parte não é capaz 

de identificar quais despesas decorrem 

da referida lei, aduzindo argumento 

genérico)”, diz. 

 

Ainda que assim não o fosse, acrescenta, 

“é certo que a implementação e 

manutenção de programas de proteção 

de dados, diante do ramo de atividade da 

impetrante (indústria e comércio de 

artigos de vestuário e acessórios), não 

constituem insumo para fins de 

creditamento de PIS e Cofins, mas custo 

operacional da empresa, ou seja, ônus da 

atividade que realiza”. 

 

Após a decisão, a TNG apresentou 

embargos de declaração, que foram 

negados. O desembargador ainda 

aplicou multa de 2% sobre o valor da 

causa por entender que o recurso foi 

protelatório. 

 

O desembargador Luis Antonio 

Johonsom Di Salvo também negou, em 

decisão monocrática (de apenas um 

julgador), o mesmo direito para a FLC 

Indústria e Comércio de Plástico. O caso 

agora será julgado pela 6ª Turma. Está 

na pauta do dia 12 (processo nº 

5007504-48.2021.4.03.6100). 

 

De acordo com um dos advogados da 

TNG e da FLC, Rubens Souza, do 

escritório WFaria, a ideia é levar a 

discussão aos tribunais superiores. Para 

ele, não seria necessário se aprofundar 

na comprovação de gastos. Pela decisão 

do STJ, afirma, deve ser considerado 

insumo todo gasto que decorre de 

obrigação legal. “A LGPD detalha todo o 

investimento que obrigatoriamente deve 

ser feito pelas companhias”, diz ele, 

acrescentando que as empresas que 

assessora desembolsam em média R$ 

500 mil por ano. 

 

No caso da TNG, de acordo com o 

advogado, não se trata somente de uma 

rede de lojas de roupas, uma vez que há 

fábrica própria, o que justificaria a 

obtenção de créditos com os gastos com 

a LGPD. Ele lembra ainda que as lojas 

são obrigadas a tratar as informações de 

clientes, como o CPF que pode ser 

fornecido em caso de compra. 

 

Luís Alexandre Barbosa, do LBMF 

Advogados, afirma que não é 

surpreendente esse posicionamento do 

TRF, que costuma ser bastante restritivo 

sobre o conceito de insumos. Em outro 

caso julgado, cita o advogado, o tribunal 

negou créditos sobre gastos com vale-

transporte, cujo fornecimento é 

obrigatório. A própria Receita Federal, 

acrescenta, permitiu na Solução de 

Consulta Cosit nº 45, de 2020, a 

concessão desses créditos. 

 

Algumas empresas que Barbosa 

assessora resolveram correr o risco e 

tomar esses créditos. E, caso sejam 
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autuadas pela Receita Federal, vão 

discutir administrativamente a questão. 

Para isso, têm reunido comprovantes 

dos gastos com a LGPD. 

 

Henrique Rocha, sócio do Peck 

Advogados, diz que, apesar do 

posicionamento desfavorável do TRF, a 

decisão da TNG indica caminhos para a 

obtenção desses créditos para as 

empresas que atuam efetivamente com o 

segmento de tratamento de dados 

pessoais, como bureaus e empresas de 

tecnologia, por exemplo. Nesses casos, 

segundo Rocha, o ideal seria entrar com 

uma ação declaratória, que permita a 

produção de provas em um processo de 

conhecimento. “Nesses casos existem 

boas chances de êxito”, afirma. 

  
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/05/04/tribunal-nega-
creditos-de-pis-e-cofins-sobre-gastos-
com-a-lgpd.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/04/tribunal-nega-creditos-de-pis-e-cofins-sobre-gastos-com-a-lgpd.ghtml
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Jurídico 

Sete empresas discutem pelo 
menos R$ 40 bilhões em ágio 
 
As maiores companhias em valor de 
mercado na B3 reúnem quase um 
quarto do valor que poderá ser 
negociado com a Fazenda Nacional 
 
Brasília 
04/05/2022 08h01  Atualizado há 3 
horas 

 
A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) estima que as 

discussões administrativas e judiciais 

sobre ágio envolvem R$ 150 bilhões. 

Parte desse valor poderá ser recuperado 

com a adesão à transação do 

contencioso de ágio, lançada ontem. 

Cerca de R$ 42 bilhões estariam em 

disputas de apenas sete empresas, que 

figuram entre as dez maiores do país, 

considerando os valores das ações 

na B3 em março, de acordo com 

levantamento realizado pelo Valor. 

 

Os valores consideram os formulários de 

referência de 2020 e 2021 e as maiores 

empresas em valor de mercado. Das dez 

maiores, Petrobras, Banco do 

Brasil e Rede D’Or não indicam ações 

sobre o tema em seus Formulários de 

Referência. 

 

De forma geral, nas autuações que 

geram processos administrativos e 

judiciais sobre ágio, a Receita 

Federal indica que as empresas não 

poderiam ter deduzido da base 

do Imposto de Renda (IRPJ) e 

da CSLL os valores de ágio registrados 

em alguma operação. Há poucos 

processos sobre o tema julgados 

pela Justiça. Muitas discussões se 

encerram na esfera administrativa, no 

próprio Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais (Carf), segundo 

tributaristas. 

 

Processos 
 
O Itaú indicou apenas três processos, 

mas eles somam R$ 15,2 bilhões. 

Estão em andamento no Carf e na 

Justiça Federal. Em dois deles, a Receita 

tributou valores da Redecard por 

causa da glosa do ágio gerado na 

aquisição das ações da empresa 

pela Banestado via oferta pública de 

ações. Um deles é estimado em R$ 7,4 

bilhões. O banco considera a chance 

de perda remota e indica no 

formulário de referência que, em caso de 

perda na esfera administrativa, o débito 

será discutido na esfera judicial. O outro 

é de R$ 6,5 bilhões, 

aproximadamente, se refere ao mesmo 

fato e a chance também é considerada 

remota. 

 

No terceiro, referente a uma autuação 

de R$ 1,3 bilhão, a indicação da 

Receita é que parte do ágio apurado na 

operação societária de integração das 

atividades dos 

grupos Itaú e Unibanco teria sido 

amortizado fiscalmente de modo 

irregular. O processo tramita na 25ª 

Vara Cível da Justiça Federal de São 

Paulo e está garantido por fiança 

bancária. A chance de perda é 

considerada possível. 

 

Uma operação, várias autuações 
 
Não é incomum que uma mesma 

empresa receba diferentes autuações 

fiscais por causa de uma única operação. 

Às vezes são feitas diferentes autuações 

a depender do ano da amortização. No 

caso do BTG Pactual, por exemplo, 

mais de uma autuação refere-se ao ágio 

gerado no processo de formação do 
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banco: a aquisição do Banco BTG 

Pactual pelo UBS em 2006 e a aquisição 

do banco pelo BTG em 2009. Uma delas 

soma R$ 1,8 bilhão e se refere ao 

período até 2011. Outra, de R$ 902 

milhões referente a 2012. Há ainda a 

cobrança de R$ 452 milhões para 

2013 e R$ 273 milhões para 2014. Há 

mais uma autuação, de R$ 97 

milhões referente aos anos de 2013 e 

2014 e o ágio amortizado gerado na 

aquisição da BFRE em 2012. 

 

A Ambev indica seis processos no 

Formulário de referência 2021. Um 

deles está na pauta do Carf da próxima 

semana. Apesar de discutir seis 

autuações, quatro se referem a 

amortização de ágio de uma mesma 

operação, em diferentes períodos. As 

cobranças se referem à ágio decorrente 

da incorporação da InBev Holding 

Brasil e envolvem cobranças de R$ 

10,2 bilhões, em discussão na esfera 

administrativa e judicial. 

 

 
Empresas poderão pagar, com 

descontos e de forma parcelada, tributos 

em discussão por aproveitamento de 

ágio — Foto: joelfotos/Pixabay 

 

Há ainda uma autuação de R$ 1 

bilhão em discussão no Carf, referente 

à incorporação da CND Holdings e 

outra, de R$ 1,9 bilhões sobre ágio 

decorrente da incorporação da BAH - 

Beverage Associate Holding, que 

será julgado na próxima semana. 

O Santander, por sua vez, recebeu 

algumas autuações referentes ao ágio 

decorrente da aquisição 

do Banespa que, hoje, somam cerca 

de R$ 2,8 bilhões, de acordo com as 

indicações do banco no Formulário de 

Referência. A instituição financeira tem 

outras duas discussões de cerca de R$ 2 

bilhões referentes a amortizações de 

ágio da compra de outros bancos, 

o Banco Real e o Sudameris e indica 

uma discussão de R$ 807 

milhões pela amortização de ágio 

da Getnet Tecnologia. 

 

O Bradesco indica duas discussões que 

somam R$ 3,3 bilhões, mas uma delas 

não trata apenas de ágio. A Weg destaca 

duas autuações que somam R$ 133,9 

milhões e que também não tratam 

exclusivamente de ágio. A Vale discute 

três autuações fiscais que somam R$ 

1,55 bilhão. O ágio em questão seria da 

aquisição da empresa CAEMI Valores. 

 

Transação de ágio 
 
Desde ontem as empresas podem 

decidir se aderem à transação, que dá 

descontos de até 50% - com a condição 

do pagamento de uma entrada de 5% do 

valor total do débito ou da inscrição 

elegível à transação e cinco parcelas 

mensais mais o restante, dividido em até 

sete meses, com redução de 50% do 

valor do montante principal, multa, 

juros e demais encargos. O prazo 

máximo são 55 meses com as mesmas 

condições de entrada. 

 

A amortização fiscal do ágio precisa ter 

sido feita no regime jurídico anterior à 

Lei nº 12.973, de 2014 e a adesão é 

limitada às operações ocorridas até 31 de 

dezembro de 2017, cuja participação 

societária tenha sido adquirida até 31 de 

dezembro de 2014, o que pode 

inviabilizar algumas adesões. 
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Em nota, o Itaú Unibanco afirma que 

as perspectivas para os seus casos são 

favoráveis, mas está analisando as 

condições do edital divulgado ontem. 

AmBev, Bradesco e BTG Pactual 

informaram que não comentam casos 

em andamento. 

 

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

r-juridico/post/2022/05/sete-

empresas-discutem-pelo-menos-r-40-

bilhoes-em-agio.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Fed, o banco central dos EUA, 
deve elevar juros hoje. Veja 
como isso afeta o mundo e o 
Brasil 
 
Na chamada 'superquarta', BC 
brasileiro também sobe Selic, mas 
analistas avaliam que não será 
suficiente para evitar fuga de capital 
para mercado americano 
 
O Globo 
04/05/2022 - 00:00 / Atualizado em 
04/05/2022 - 09:25 
 

O dólar se fortalece em todo o mundo 

com a atração de capitais para a maior 

economia do mundo com alta dos juros 

pelo Fed Foto: DADO RUVIC / 

Reuters/14-2-2022 

 

RIO - O Federal Reserve (Fed), banco 

central dos Estados Unidos, deve dar, 

nesta quarta-feira, um passo que vai 

mexer não só com a maior economia do 

planeta, mas com a da maioria dos 

outros países. O Fed deve elevar em 0,5 

ponto percentual a taxa de juros 

americana. Será a segunda elevação 

desde 2018. 

 

Em março, o Fed já havia elevado a taxa 

de juros no país em 0,25 ponto 

percentual, provocando repercussões 

financeiras globais. 

 

Nesta quarta-feira, que é chamada pelos 

investidores de "superquarta", o Banco 

Central do Brasil também decide a 

elevação da taxa básica de juros (Selic). 

 

O país é um dos mais afetados pela alta 

dos juros nos EUA, e os efeitos já são 

sentidos na Bolsa de São Paulo, a B3. 

Para analistas, será difícil evitar a perda 

de capitais para os EUA. 

 

Em abril, pela primeira vez no ano, o 

fluxo de investimentos estrangeiros para 

a Bolsa brasileira ficou negativo, 

indicando a fuga de capitais do país com 

destino aos EUA, onde os títulos 

públicos americanos (chamados 

Treasuries), considerados os mais 

seguros do mundo, estão rendendo mais 

com a alta dos juros. 

 

Para analistas, a intensidade do aperto 

monetário nos EUA deve ser o fator 

decisivo sobre a direção e a intensidade 

dos investimentos estrangeiros no 

Brasil, uma economia em 

desenvolvimento. 

 

Por que capitais fluem para os 
EUA?  
 

Sede do Fed, o banco central americano, 

em Washington Foto: DANIEL SLIM / 

AFP/22-10-2021 

 

Geralmente a alta dos juros nos EUA 

drena capitais que estão em países em 

desenvolvimento. O apetite por risco cai 

diante de maior perspectiva de ganhos 

nos EUA. Soma-se a isso as crescentes 

incertezas na China, que enfrenta novos 

https://oglobo.globo.com/economia/presidente-do-fed-apoia-aumento-de-meio-ponto-percentual-nos-juros-para-retomar-inflacao-de-2-nos-estados-unidos-1-25483663
https://oglobo.globo.com/economia/presidente-do-fed-apoia-aumento-de-meio-ponto-percentual-nos-juros-para-retomar-inflacao-de-2-nos-estados-unidos-1-25483663
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/965822-fed-eleva-juros-pela-primeira-vez-desde-2018-bolsa-sobe-quase-2-dolar-cai-com-exterior-positivo-25434632
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/965822-fed-eleva-juros-pela-primeira-vez-desde-2018-bolsa-sobe-quase-2-dolar-cai-com-exterior-positivo-25434632
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/965822-fed-eleva-juros-pela-primeira-vez-desde-2018-bolsa-sobe-quase-2-dolar-cai-com-exterior-positivo-25434632
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/estrangeiros-tiram-77-bi-da-bolsa-em-abril-no-primeiro-mes-de-fluxo-negativo-este-ano-entenda-por-que-25499015
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/estrangeiros-tiram-77-bi-da-bolsa-em-abril-no-primeiro-mes-de-fluxo-negativo-este-ano-entenda-por-que-25499015
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/estrangeiros-tiram-77-bi-da-bolsa-em-abril-no-primeiro-mes-de-fluxo-negativo-este-ano-entenda-por-que-25499015
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surtos de Covid com impacto na 

atividade econômica.  

 

— Os Treasuries de dez anos estão indo 

para patamares altos. O dólar se 

fortalecendo lá fora e esse componente 

de dúvida sobre o crescimento global da 

China deixa as moedas emergentes mais 

suscetíveis a sofrer – observa o 

economista e sócio da Monte Bravo 

Investimentos Luciano Costa. 

 

Nesta semana, o rendimento do título 

americano de dez anos, observado de 

perto pelos agentes de mercado, chegou 

próximo ao patamar de 3% ao ano, algo 

que não ocorria desde 2018. 

 

A maior procura pelos ativos de renda 

fixa americanos, que são mais seguros, 

indicam busca por proteção por parte 

dos investidores.  

 

— O mercado está muito sensível aos 

juros americanos. O risco é de ter uma 

reprecificação das curvas americanas, 

que leve a Treasuires a patamares muito 

acima de 3% — diz Costa. 

 

Por que isso importa para os 
outros países? 
 

Bolsa de São Paulo, a B3, sofre influência 

da alta de juros nos EUA Foto: Patricia 

Monteiro / Bloomberg/8-11-2021 

 

Os Estados Unidos não são o único país 

do mundo com juros em alta para 

controlar a inflação. No Brasil, por 

exemplo, o mercado espera que o Comitê 

de Política Monetária (Copom) do Banco 

Central decida hoje elevar a Selic dos 

atuais 11,75% para 12,75%.  

 

O alvo é a inflação também em dois 

dígitos, mas o impacto certamente será 

sentido na atividade econômica, como 

nos investimentos, dificultando a 

retomada do crescimento da economia. 

  

Para Maurício Pedrosa, gestor da Arena 

Investimentos, os bancos centrais de 

todo o mundo estão em uma 

encruzilhada devido ao cenário global de 

inflação alta, mas crescimento 

desacelerando. 

 

— Se eles apertarem a política 

monetária, podem contratar uma 

recessão. E se afrouxarem, podem 

alongar o ciclo de inflação, o que 

também traz problemas para a economia 

(dos EUA). 

 

O problema é que os juros altos atraem 

capitais que poderiam financiar 

investimentos em outros países. Os 

bancos centrais ficam mais pressionados 

a também elevar juros e o dólar fica mais 

valorizado, afetando o câmbio em várias 

economias. 

 

Por outro lado, se os EUA entram em 

recessão, um dos principais motores da 

economia global perde força num 

momento de fragilidade da China. O 

gigante asiático, segunda maior 

economia do mundo, tem atividades 

econômicas prejudicadas por novos 

surtos de Covid. Os dois países têm forte 

impacto no comércio mundial. 

 

Com eleição, abalo será maior no 
Brasil?  
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O presidente do BC, Roberto Campos 

Neto, observa o ministro da Economia, 

Paulo Guedes: juro alto dificulta ainda 

mais crescimento da economia Foto: 

Ueslei Marcelino / REUTERS/27-4-

2020 

 

Diante desse cenário externo mais 

desafiador e um segundo semestre que 

promete instabilidade devido ao já 

conturbado processo eleitoral, a 

perspectiva é de ainda mais volatilidade 

no mercado financeiro do Brasil. 

 

O gestor de ações da ARX Investimentos 

Alexandre Sant'Anna ressalta que nem 

mesmo o fato de o Brasil estar à frente 

em seu processo de alta dos juros para 

enfrentar a inflação (o que torna títulos 

brasileiros mais atraentes para 

investidores estrangeiros) é suficiente 

para blindar os ativos domésticos, por 

meio do diferencial de juros. 

 

— O BC do Brasil tem indicado que está 

no fim do processo, mas o efeito 

financeiro dos Estados Unidos é muito 

grande — diz ele. 

 

Para Maurício Pedrosa, da Arena, os 

problemas internos, que ficaram à 

margem do mercado nos primeiros 

meses do ano devem influenciar cada 

vez mais no mercado até as eleições. Ele 

ressalta o cenário fiscal ainda negativo e 

de inflação alta. 

 

— O que vamos ver daqui para frente é 

uma tentativa para colocar mais luz na 

política econômica de cada candidato. 

Nós temos uma agenda robusta de 

reformas que precisará ser 

implementada e ainda está muito vago. 

Pelos próximos meses, vai subir ao palco 

a conduta da política econômica pelos 

possíveis presidentes da República. Está 

contratado volatilidade para frente pela 

discussão de temas e da dinâmica da 

nossa situação fiscal, que inspira 

cuidados — diz o analista. 

 

O que o mercado espera do Fed? 
 

O chef do Federal Reserve, Jerome 

Powell Foto: KEVIN LAMARQUE / 

Reuters/15-7-2021 

 

Sobre a reunião do Fed nesta quarta-

feira, o economista e sócio da Monte 

Bravo Investimentos Luciano Costa diz 

que o mercado ficará atento a 

sinalizações sobre o ritmo de alta dos 

juros, uma vez que o cronograma de 

redução do balanço do banco já está 

mais claro após a divulgação da ata do 

último encontro. 

 

O Fed vai subir os juros como uma forma 

de retirar estímulos à recuperação da 

economia após a pandemia que 

provocaram uma onda inflacionária nos 

EUA. Para Costa, ainda é cedo dizer até 

que patamar o Fed levará os juros e se as 

taxas poderão ultrapassar o nível neutro, 

que hoje está na casa dos 2,5%, em 

termos nominais. 

 

Um aperto monetário realizado em um 

cenário econômico de bastante incerteza 

global, como o atual, deixa mais turva a 
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linha que separa a taxa neutra daquela 

que já promove restrições à economia.  

 

Nesse contexto, os analistas acreditam 

que a autoridade monetária deve pesar 

os impactos de uma alta agressiva dos 

juros para a economia dos EUA (e 

consequentemente para as de outros 

países). 

 

Se exagerar na dose, pode prejudicar 

muito a atividade econômica. Até 

porque já há bancos e analistas que 

alertam para uma recessão na economia 

americana nos próximos anos. 

 

— Ele (o Fed) sabe que tem que ir para o 

neutro, pois se não for, ele não gera a 

contração que precisa para desacelerar a 

economia. Não significa que não possa 

ter uma recessão, mas uma recessão por 

causa de política monetária não costuma 

ser tão profunda — diz Costa. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/in
vestimentos/fed-banco-central-dos-
eua-deve-elevar-juros-hoje-veja-como-
isso-afeta-mundo-o-brasil-25499559  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-inflacao-da-guerra-covid-na-china-podem-levar-mundo-recessao-alertam-analistas-25472034
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-inflacao-da-guerra-covid-na-china-podem-levar-mundo-recessao-alertam-analistas-25472034
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/fed-banco-central-dos-eua-deve-elevar-juros-hoje-veja-como-isso-afeta-mundo-o-brasil-25499559
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/fed-banco-central-dos-eua-deve-elevar-juros-hoje-veja-como-isso-afeta-mundo-o-brasil-25499559
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/fed-banco-central-dos-eua-deve-elevar-juros-hoje-veja-como-isso-afeta-mundo-o-brasil-25499559
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/fed-banco-central-dos-eua-deve-elevar-juros-hoje-veja-como-isso-afeta-mundo-o-brasil-25499559
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Economia 

Presidente da Petrobras 
defende política de preços da 
empresa e nega interferência 
do governo 
 
Em entrevista ao jornal Estado de S. 
Paulo, José Mauro Coelho diz que 
Bolsonaro "entendeu muito bem a 
questão de preço de mercado" 
 
O Globo 
04/05/2022 - 10:14 / Atualizado em 
04/05/2022 - 11:06 
 

O novo presidente da Petrobras, José 

Mauro Ferreira Coelho Foto: Saulo Cruz 

/ Ministério de Minas e Energia 

 

RIO - Recém-empossado na presidência 

da Petrobras, o engenheiro José Mauro 

Coelho defendeu a atual política de 

preços da estatal e negou pressão do 

governo para alterá-la. Em entrevista ao 

Estado de S. Paulo, Coelho - o terceiro 

executivo no comando da empresa na 

gestão de Jair Bolsonaro - disse que o 

presidente "entendeu muito bem a 

questão de preço de mercado". 

 

Coelho tomou posse como presidente da 

Petrobras no último dia 14 de abril. Ele 

foi indicado por Bolsonaro para o cargo 

após desgaste do presidente da 

República com o antecessor, Joaquim 

Silva e Luna, que havia reajustado a 

gasolina em quase 19% e o diesel, em 

quase 25%, no mês anterior. 

 

- É muito claro para a Petrobras e para o 

governo que, como uma empresa de 

capital aberto, listada em bolsa, e por 

conta de toda legislação existente 

interna e externamente, a Petrobras 

deve praticar preços de mercado - disse 

o executivo ao jornal paulista. 

 

Segundo ele, o preço dos combustíveis 

devem acompanhar a cotação do 

petróleo, mas a volatilidade diária nas 

cotações não deve ser repassada ao 

consumidor imediatamente. 

 

- O preço do (petróleo) Brent vai a US$ 

130, depois abaixa para US$ 100, fica 

altamente volátil e o câmbio também 

está volátil. Então, na Petrobras, 

acompanhamos a questão do preço dos 

combustíveis diariamente e, claro, 

dentro da nossa política de preços. Mas, 

entendendo também que não podemos 

ficar passando essas volatilidades, que 

são conjunturais, então nós 

acompanhamos tudo isso e, no 

momento certo, fazemos o reajuste - 

afirmou. 

 

Coelho disse que a volatilidade depende 

de muitos fatores sobre os quais a 

Petrobras não tem o controle. Citou os 

lockdowns na China e a guerra entre 

Rússia e Ucrânia como exemplos. 

 

Perguntado se recebeu alguma 

mensagem de WhatsApp de Bolsonaro 

sobre preços dos combustíveis, como os 

ex-presidentes da empresa recebiam 

quando havia reajuste, Coelho 

respondeu que "o presidente já 

entendeu muito bem a questão de preço 

de mercado". 
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https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/presidente-da-petrobras-
defende-politica-de-precos-da-
empresa-nega-interferencia-do-
governo-25499932  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/presidente-da-petrobras-defende-politica-de-precos-da-empresa-nega-interferencia-do-governo-25499932
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/presidente-da-petrobras-defende-politica-de-precos-da-empresa-nega-interferencia-do-governo-25499932
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/presidente-da-petrobras-defende-politica-de-precos-da-empresa-nega-interferencia-do-governo-25499932
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/presidente-da-petrobras-defende-politica-de-precos-da-empresa-nega-interferencia-do-governo-25499932
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/presidente-da-petrobras-defende-politica-de-precos-da-empresa-nega-interferencia-do-governo-25499932
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Economia 

Como as altas de juros nos 
EUA e no Brasil afetam a 
economia do País 
 
Decisões a serem anunciadas nesta 
quarta têm impacto no consumo, na 
inflação e nos investimentos 

 

Alexandre Calais, O Estado de 

S.Paulo 

04 de maio de 2022 | 10h46 

 
Duas decisões que serão anunciadas 

nesta quarta-feira, 4, terão impacto 

direto e prolongado sobre a economia 

brasileira. O Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco 

Central e o Federal Reserve (Fed, o 

banco central americano) vão definir as 

novas taxas de juros básicas no Brasil e 

nos Estados Unidos. E, com 

a inflação galopando, tanto aqui como 

lá, o movimento é de alta. 

 

Os números são consenso no mercado. 

No Brasil, a taxa básica, a Selic, deve 

passar dos atuais 11,75% para 12,75% ao 

ano. A dúvida é até onde vai esse 

ciclo de alta. A maior parte das 

instituições financeiras consultadas 

pelo Estadão/Broadcast prevê, depois 

da reunião desta quarta, mais uma alta 

de 0,5 ponto nos juros, levando a Selic 

para 13,25% e parando aí. Mas essas 

previsões vêm subindo nos últimos 

meses, ao ritmo de uma alta de preços 

que não dá sinais de trégua. O banco 

Credit Suisse já fala em uma taxa de 

juros de 14%, para tentar controlar a 

inflação. 

 

   

 

Nos EUA, a taxa de referência deve subir 

hoje 0,5 ponto porcentual, do atual 

patamar entre 0,25% e 0,5% ao ano para 

0,75% a 1% ao ano. Comparado ao juro 

brasileiro, é um patamar ainda muito 

baixo. Mas o ponto é que o Fed está 

apenas no início do ciclo de altas. Os 

analistas projetam que essas taxas 

devem subir para patamares entre 3% e 

3,5% ao ano. Mas não estão descartados 

números ainda maiores, se a inflação, 

que está nos patamares mais altos em 40 

anos, não começar a ceder. 

 

Como esses aumentos  podem afetar a 

economia brasileira? No caso da Selic, o 

efeito é direto. Juros mais altos tornam 

o crédito mais caro. E isso inibe o 

consumo - com menos consumidores 

indo às compras, a tendência é de os 

preços baixarem, ou subirem menos, 

reduzindo assim a inflação. 

 

Mas isso também afeta, por exemplo, os 

investimentos. Uma empresa que 

pretendia investir em expansão, ou na 

compra de algum equipamento, acaba 

postergando os planos, à espera de taxas 

de juros melhores. Isso acaba esfriando 

a economia. Um dos efeitos é, por 

exemplo, a falta de criação de empregos. 

  

Nos investimentos, também, há efeitos 

diretos. Com juros baixos, como o Brasil 

vivia há bem pouco tempo, há um 

estímulo para se aplicar no setor 

produtivo. Isso pode ser visto na Bolsa, 

que bateu recordes de atração de novos 

investidores. Mas, com os juros nas 

alturas, faz pouco sentido arriscar, e as 

pessoas físicas, principalmente, 

voltaram com força para a renda fixa. 

Por que se arriscar em colocar o dinheiro 

em uma empresa, via ações, se o Tesouro 

Direto, só como exemplo, garante um 

pagamento de mais de 5% ao ano acima 

da inflação? 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/federal-reserve
https://tudo-sobre.estadao.com.br/juros
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,selic-alta-juros,70004056817
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,selic-alta-juros,70004056817
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Federal Reserve (Fed), o banco central 

americano; EUA anuncia hoje decisão 

sobre taxa de juros Foto: Daniel 

Slim/AFP -12/12/2021 

 

O aumento dos juros americanos 

também respinga na economia 

brasileira. Os títulos do Tesouro 

americano são considerados os mais 

seguros do mundo, papéis de referência 

global. Quando passam a pagar mais aos 

investidores, a tendência é todo o 

mundo correr para lá. E isso retira 

dinheiro dos emergentes, Brasil incluído 

- onde o risco do investimento é muito 

maior. Portanto, para atrair recursos do 

exterior, os bancos centrais dos 

emergentes precisam oferecer taxas de 

juros cada vez mais altas, o que acaba 

deprimindo a economia. 

 

Menos dinheiro vindo de fora também 

tem o efeito de valorizar a cotação do 

dólar em relação ao real. E isso pode 

elevar a inflação, já que os produtos 

importados ficam mais caros. 

 

Se as taxas de juros americanas subirem 

mais do que o atualmente esperado, o 

estrago pode ser grande. O Credit Suisse 

já fez um alerta para o potencial de 

deterioração do cenário brasileiro caso o 

Fed resolva fazer um aperto monetário 

mais forte. Em relatório, o banco 

apontou que uma alta das taxas dos 

títulos americanos até o nível de 4,5% - 

acima do cenário base atual, de 3,25% - 

seria suficiente para aumentar o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) de 2023 dos 4,4% agora 

estimados para 4,9%, acima do teto da 

meta (4,75%). 

 

Ou seja, é preciso ficar de olho nas 

indicações dos passos futuros que serão 

dadas nesta quarta tanto pelo Fed 

quanto pelo BC brasileiro. Mas o cenário 

para a economia brasileira, dado todo 

esse quadro, não é dos mais positivos. 

 

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

ias/geral,juros-brasil-eua,70004056917  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,juros-brasil-eua,70004056917
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,juros-brasil-eua,70004056917


22 

 

 
 
Economia 

Desonerações tiram R$ 57,4 
bi de Estados em ano eleitoral 
 
Cálculo considera medidas do governo 
federal que mexem com tributos que 
são compartilhados com Estados e 
municípios 

 

Guilherme Pimenta e Adriana 

Fernandes, O Estado de 

S.Paulo 

04 de maio de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA - Medidas tomadas 

pelo governo Bolsonaro de 

desoneração tributária, em pleno ano 

eleitoral, têm potencial de retirar R$ 

57,4 bilhões do caixa de Estados e 

municípios entre 2022 e 2023, segundo 

cálculos do Estadão/Broadcast a 

partir de dados obtidos com 

exclusividade com o Comitê Nacional 

de Secretários de Fazenda dos 

Estados (Comsefaz). 

 

As medidas frustrariam a continuidade 

da capacidade de governadores e 

prefeitos de financiar investimentos 

públicos. Para os governadores, o 

problema seria maior porque o ano é 

eleitoral, e muitos tentam a reeleição ou 

a vitória dos seus aliados. Um dos 

problemas é que o governo tem cortado 

tributos que têm arrecadação 

compartilhada com os Estados e os 

municípios. Uma “reforma 

tributária” particular, segundo os 

críticos, aproveitando a arrecadação 

recorde que, segundo o presidente Jair 

Bolsonaro, ficará R$ 300 bilhões 

acima do previsto. 

 

Somente com a redução do imposto 

estadual 

sobre gasolina, diesel, álcool e gás, 

haverá uma frustração de receita dos 

Estados de R$ 30,9 bilhões caso a 

medida seja mantida pelos 

governadores até o fim de 2022. Essa 

medida, aprovada pelo Congresso, 

teve como “padrinho” o governo 

Bolsonaro para reduzir o impacto da alta 

de preços do petróleo na bomba. 

 

Redução do imposto estadual sobre 

gasolina, diesel, álcool e gás poderá 

reduzir receita dos Estados em R$ 30,9 

bilhões se a medida durar até o fim de 

2022  Foto: Adriano Machado/Reuters 

 

A área técnica do Comsefaz estima que o 

impacto pode ser maior, já que ainda 

não calculou, por exemplo, eventuais 

impactos do congelamento 

do ICMS sobre os combustíveis em 

2023. 

 

Em relação à redução da alíquota 

do IPI, novos cálculos indicam um 

impacto de R$ 15,5 bilhões em 2023 

referente aos efeitos das perdas dos 

fundos de participação dos entes com os 

fundos constitucionais. A transferência 

para os fundos é vinculada a uma parcela 

do IPI. O corte da alíquota do IPI em 

35% até dezembro vai gerar uma perda 

de R$ 11 bilhões. 

 

Imposto de renda 
 
Além das medidas, ainda há a pressão no 

Congresso para a correção da tabela 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/governo-jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/reforma-tributaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/reforma-tributaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gasolina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/oleo-diesel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/etanol
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados
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do Imposto de Renda e da tabela 

do Simples, o que poderia frustrar 

ainda mais as receitas dos entes 

subnacionais. São tributos também com 

arrecadação compartilhada. 

 

Na avaliação do diretor institucional do 

Comsefaz, André Horta, a situação das 

finanças públicas dos governos regionais 

seria cada vez mais crítica, e vai ser 

agravada pelas medidas de governo 

federal. “Ou os entes vão colapsar, ou 

vão precisar abrir mão de serviços 

essenciais à população por falta de 

receita”, disse o diretor. O governo 

federal, por outro lado, argumenta que o 

caixa dos governadores está cheio com 

os repasses a mais feitos durante a 

pandemia da covid-19. 

 

A perda estimada fará o órgão redigir, no 

segundo semestre, uma nota na intenção 

de alertar os próximos governadores 

sobre perdas no primeiro ano de 

mandato. O alerta também pretende 

apontar possíveis medidas fiscais a 

serem tomadas para retomar a solidez 

ou mitigar os impactos nas contas 

públicas. 

 

Horta afirma que a situação fiscal de 

Estados e municípios vinha melhorando 

até o fim de 2021 com a abertura do 

comércio e com a retomada econômica, 

após a queda sofrida com a pandemia do 

coronavírus. A receita ganhava fôlego 

também, principalmente, por causa da 

alta da inflação e o seu impacto no 

ICMS. 

 

Desequilíbrio 
 
Os críticos dessa política federal 

afirmam que o governo faz essa 

desoneração sem levar em consideração 

os Estados e os municípios. Na avaliação 

do economista Leonardo Ribeiro, o 

impacto demonstra ser necessário 

resgatar a ideia de estabelecer o 

Conselho de Gestão Fiscal no País para 

promover uma gestão fiscal coordenada 

e transparente. “O governo federal vem 

apostando em medidas que 

comprometem o equilíbrio das contas 

públicas dos governos subnacionais sem 

avaliar impactos e consequências no 

financiamento das políticas públicas 

locais”, afirmou Ribeiro. 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,desoneracoes-57-4-bilhoes-
reais-estados-ano-
eleitoral,70004056570  
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Economia 

Até onde o BC vai subir os 
juros? Mercado espera 
respostas nesta quarta 
 
Economistas esperam elevação de 1 
ponto nesta quarta, com Selic indo a 
12,75% 

 
3.mai.2022 às 23h15 
Nathalia Garcia 
BRASÍLIA 
 
É consenso entre os economistas que 

o Copom (Comitê de Política 

Monetária) do Banco Central deve 

anunciar, nesta quarta-feira (4), uma 

nova alta de 1 ponto percentual da taxa 

básica de juros (Selic), de 11,75% para 

12,75% ao ano. No entanto, a 

previsibilidade não se aplica às 

expectativas do fim do ciclo do aperto 

monetário. 

 

A mediana das estimativas da pesquisa 

Focus, que mostra as estimativas de 

analistas ouvidos pelo BC, é de uma Selic 

em 13,25% ao ano em 2022. No entanto, 

alguns já veem risco de a taxa avançar 

acima de 14%, enquanto aqueles que não 

estão vinculados ao mercado financeiro 

consideram que o BC já foi até longe 

demais. 

 

"A incerteza [do mercado] é com relação 

à comunicação do Banco Central para 

junho, se ele vai, de fato, fechar a porta 

para alterações na Selic ou se vai 

continuar subindo a taxa de juros", diz 

Lucas Vilela, economista do Credit 

Suisse no Brasil. 

 
Fachada da sede do Banco Central, em 

Brasília - Antonio Molina - 

11.jan.22/Folhapress 

 

Em março, o presidente do BC, Roberto 

Campos Neto, indicou a intenção de 

encerrar o ciclo de alta de juros com a 

Selic em 12,75% ao ano. Mais tarde, 

chegou a dizer que a autoridade 

monetária iria analisar a "surpresa" no 

IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo) daquele mês para 

ver se mudava a rota, mas não voltou a 

se pronunciar. 

 

Com base na deterioração do cenário de 

inflação atual e prospectivo, Mauricio 

Oreng, superintendente de pesquisa 

macroeconômica do Santander, vê a 

possibilidade de o BC alterar seu plano 

de voo, fazendo um ajuste residual de 

0,50 ponto na reunião de junho, além da 

alta desta semana. Com isso, a Selic iria 

a 13,25% ao ano ao fim do ciclo. 

 

"A gente acredita que o Banco Central 

vai acabar revisando para cima a 

projeção de inflação naquele cenário 

mais provável, com o petróleo a US$ 

100, isso particularmente em função das 

expectativas, que subiram para 2022 e 

também para 2023", afirmou. 

 

O risco de desancoragem das 

expectativas, diante de uma inflação que 

pode se tornar inercial e de novas 

pressões com os lockdowns na China, 

exige um esforço adicional do BC, na 
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visão de Caio Megale, economista-chefe 

da XP Investimentos. 

 

Para ele, a autoridade monetária 

encerrará o ciclo do aperto monetário 

em junho, com duas altas consecutivas 

de um ponto percentual da taxa de juros, 

chegando a 13,75%.  

 

"A inflação está perto do seu pico, mas é 

um nível muito alto ainda. Se o BC não 

for cauteloso, como tem sido, corre o 

risco de que essa inflação mais alta fique 

consolidada por um pouco mais de 

tempo", afirmou. 

 

"O fato de a inflação estar chegando em 

um platô não significa necessariamente 

que pode parar e deixar o ajuste já 

realizado surtir efeito. Me parece que 

não é o momento de baixar a guarda", 

acrescentou em referência ao impacto 

defasado da política monetária sobre a 

economia. 

 

Com um prognóstico de inflação mais 

elevado (8,3% em 2022 e 4,6% em 

2023), o Credit Suisse prevê a Selic a 

14% ao fim do ciclo. Além da elevação de 

um ponto percentual em maio, adiciona 

também uma alta de 0,75 ponto em 

junho e um ajuste de 0,50 ponto em 

agosto. 

 

Sobre os próximos passos, o banco suíço 

espera a indicação de uma nova elevação 

da Selic no encontro seguinte, em 14 e 15 

de junho, sem explicitar sua magnitude, 

deixando um grau de liberdade sobre a 

decisão. 

 

"Em um momento de incerteza muito 

grande, o BC poderia prezar por menos 

clareza e ir avaliando os resultados ao 

longo das reuniões", disse o banco. 

 

Gustavo Arruda, chefe de pesquisa para 

América Latina do BNP Paribas, 

considera que o Copom deveria ser "um 

pouco menos assertivo" em relação aos 

próximos movimentos. 

 

"Se por um lado o Banco Central tem 

feito um bom trabalho em analisar o 

cenário, a comunicação é onde ele pode 

melhorar. Essa comunicação de coisas 

que a gente não tem muita certeza acaba 

atrapalhando a coordenação das 

expectativas", disse. 

 

Nas projeções do banco francês, o BC vai 

efetuar novos aumentos na Selic nos 

próximos meses dado que o processo de 

convergência da inflação para a meta 

deve demorar mais do que o previsto 

para acontecer. A expectativa é de 

aumento de um ponto percentual tanto 

em maio quanto em junho, e elevação de 

0,5 ponto em agosto. Assim, a taxa de 

juros encerraria o ciclo em 14,25%. 

 

Apesar da divergência no patamar da 

Selic ao fim do ciclo do aperto 

monetário, a necessidade de continuar 

subindo a taxa de juros é consensual 

entre analistas vinculados ao mercado 

financeiro. Mas, no meio acadêmico, 

economistas avaliam que continuar 

aumentando a Selic não é a melhor 

estratégia para conter a inflação no atual 

cenário. 

 

Tanto Lauro Gonzalez, da FGV 

(Fundação Getulio Vargas), quanto José 

Luís Oreiro , da UnB (Universidade de 

Brasília), citaram a visão de Christine 

Lagarde, presidente do Banco Central 

Europeu, sobre a pouca influência do 

instrumento de política monetária para 

conter uma inflação importada. 

 

"Esse aumento de juros não vai ter efeito 

sobre a inflação e vai transferir renda do 

resto da sociedade para os mais ricos", 

afirmou Oreiro. 
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Na avaliação do economista, para que a 

elevação da Selic surtisse o efeito 

esperado, seria preciso atingir um 

patamar acima de 20%, o que produziria 

uma profunda recessão econômica. 

 

"O nível de miséria, de desemprego, de 

gente desalentada está enorme, você 

pode reduzir a inflação dessa maneira, 

mas vai destruir a economia brasileira 

nesse processo", disse. 

 

Segundo Oreiro, outro mecanismo que 

poderia ajudar no combate à inflação é 

uma grande valorização da taxa de 

câmbio. Em abril, o dólar desceu ao 

patamar de R$ 4,60, a menor cotação 

nos últimos dois anos. Mas a tendência 

durou pouco, e a moeda americana já 

voltou a operar acima de R$ 5. 

 

Para Gonzalez, o BC deveria aguardar os 

efeitos da subida de juros, que passou de 

2% a 11,75% ao ano após nove altas 

consecutivas, e reavaliar a situação no 

decorrer do segundo semestre. 

 

"Em um cenário em que a taxa de juros 

já está elevada, de renda deprimida, do 

mercado de trabalho muito aquém do 

necessário, com desemprego elevado, 

até que ponto isso tudo não justificaria 

uma espera para verificar se os 

componentes de demanda da inflação 

estão tendo um papel que justifique um 

novo aumento de juros", afirmou. 

 

Desde a última reunião do Copom, os 

reflexos da invasão da Ucrânia pela 

Rússia, com choques nos preços de 

energia e dos alimentos, intensificaram 

a inflação no mundo todo. Puxado 

pelo mega-aumento de combustíveis no 

Brasil, o IPCA subiu 1,62% em março e 

chegou a 11,30% no acumulado de 12 

meses. 

 

Na casa dos dois dígitos, a inflação ficou 

ainda mais disseminada. Na última 

semana, o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) informou que 

o IPCA-15 subiu 1,73% em abril —a 

maior variação para o mês em 27 anos– 

e alcançou 12,03% no acumulado. 

 

O temor de novas medidas restritivas na 

China devido ao avanço da Covid-19 e ao 

potencial impacto nas cadeias 

produtivas globais também está no 

radar dos analistas. Com a piora do 

cenário, a mediana das projeções dos 

economistas do mercado para o IPCA 

subiu para 7,89% em 2022, segundo a 

pesquisa Focus divulgada na segunda-

feira (2). Para 2023, a estimativa 

também aumentou, passando para 

4,10%. 

 

A expectativa do mercado coloca a 

inflação cada vez mais distante do 

objetivo perseguido pelo BC, que é de 

3,50% para este ano e 3,25% para o 

próximo, com margem de tolerância de 

1,5 ponto percentual para mais ou 

menos. Se as projeções se confirmarem, 

será o segundo estouro consecutivo da 

meta, que é estabelecida pelo CMN 

(Conselho Monetário Nacional). Em 

2021, o IPCA somou 10,06%, o maior 

desde 2015. 

 

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

o/2022/05/ate-onde-o-bc-vai-subir-os-

juros-mercado-espera-respostas-nesta-

quarta.shtml  
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Economia 

Empresas petrolíferas 
deveriam pagar mais 
impostos sobre lucros 
recordes? 
 
Estimativa da Bloomberg aponta que 
lucro das cinco maiores empresas de 
petróleo do mundo será de US$ 34 
bilhões no 1º trimestre 

 

4.mai.2022 às 7h00 

Dominique Baillard 

RFI 

 

O aumento dos preços do petróleo 

devido à Guerra da Ucrânia está 

garantindo lucros recordes às empresas 

petrolíferas em todo o mundo, e pesando 

no bolso dos consumidores. A 

publicação dos bons resultados do 

primeiro trimestre reacende o debate 

sobre a criação de um imposto 

excepcional sobre esses lucros para que 

as empresas contribuam mais para os 

serviços públicos dos países. 

 

Em um momento em que os preços na 

bomba estão subindo para o 

consumidor, o enriquecimento da 

indústria petroleira choca. De acordo 

com uma estimativa da Bloomberg, o 

lucro das cinco maiores empresas de 

petróleo do mundo será de US$ 34 

bilhões nos primeiros três meses do ano. 

Um resultado trimestral histórico. 

 
Campos de exploração de petróleo no 

Texas, nos Estados Unidos - Nick Oxford 

- 22.ago.2018/Reuters 

 

Com a guerra à Ucrânia, o presidente 

russo Vladimir Putin impulsionou o 

preço do barril de petróleo para US$ 114 

dólares, em média, no primeiro 

trimestre. Como resultado, ele 

proporciona lucros inesperados para as 

petroleiras. 

 

Em apenas três meses, a TotalEnergies, 

que divulgou seus resultados em 28 de 

abril, conquistou os mesmos números 

de um semestre inteiro de 2021. A 

gigante americana Chevron 

quadruplicou o seu lucro, enquanto a 

ExxonMobil dobrou o lucro. 

 

DEVOLVER AO CONSUMIDOR? 
 
Lucros esses que devem ser usados em 

favor dos consumidores, dizem 

parlamentares democratas nos Estados 

Unidos. É lá e no Reino Unido que o 

debate sobre a tributação desse 

rendimento excepcional ganha mais 

força. Nos Estados Unidos, dois 

deputados propuseram essa reforma 

fiscal especial, há um mês. O objetivo 

seria redistribuir essa fortuna 

diretamente para as famílias 

americanas. 

 

Já o governo dos EUA quer que os 

valores sejam reinvestidos na produção 

local, no lugar de simplesmente serem 

redistribuídos aos acionistas. No 

entanto, esta tem sido a opção escolhida 
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até agora. Os dividendos estão em alta, 

assim como a recompra de ações, que 

ajuda a aumentar ainda mais o valor 

desses papéis no mercado de ações. 

 

Em Londres, o ministro das Finanças 

britânico, Rishi Shunak, deu a entender, 

na semana passada, que poderia 

introduzir essa sobretaxa em empresas 

que não investem o suficiente na 

exploração dos poços de petróleo em 

vias de se esgotarem, no Mar do Norte. 

Uma iniciativa destinada a tranquilizar a 

opinião pública, pois, tanto a BP como a 

Shell já ampliaram suas despesas de 

investimentos nesta região. 

 

A proposta, apoiada pelo Partido 

Trabalhista, tem, portanto, poucas 

chances de sucesso. Os resultados 

comerciais das duas empresas são 

esperados para esta semana, o que pode 

reavivar o debate. 

 

ITÁLIA SAIU NA FRENTE 
 
Na União Europeia, apenas a Itália se 

atreveu a impor um imposto temporário 

às empresas de energia. Roma deve 

gerar US$ 4 bilhões de receita com este 

novo imposto, que tem a bênção da 

União Europeia. 

 

Bruxelas incentiva os países-membros a 

tributarem essas empresas para 

financiar a ajuda prestada ao 

consumidor final. Porém, a maioria 

deles prefere discutir com estas 

empresas, que se tornaram 

interlocutores poderosos na resolução 

da crise energética. 

 

Na França, a TotalEnergies concede um 

desconto de 10 centavos por litro de 

combustível. O diretor da empresa, 

Patrick Pouyanné, permanece reservado 

quanto a novos investimentos para 

aumentar a produção. Eles são feitos a 

custos muito altos para suportar uma 

demanda que deve diminuir. 

 

Com as mudanças climáticas, as 

empresas estão se preparando não para 

o pico de produção, mas para o pico de 

demanda. A empresa francesa agora 

favorece investimentos em gás natural 

liquefeito e fontes renováveis. 

 

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

o/2022/05/empresas-petroliferas-

deveriam-pagar-mais-impostos-sobre-

lucros-recordes.shtml   
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STJ fixa cinco teses sobre 
creditamento de PIS e Cofins 
no regime monofásico 
 
4 de maio de 2022, 8h44 
 
A 1ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, sob o rito dos recursos especiais 

repetitivos (Tema 1.093), por maioria 

de votos, fixou cinco teses relativas ao 

creditamento de PIS/Pasep e Cofins no 

sistema monofásico e à legislação que 

disciplina o Regime Tributário para 

Incentivo à Modernização e à Ampliação 

da Estrutura Portuária (Reporto). As 

teses são as seguintes: 

 

1 — É vedada 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 (artigos 

3º, inciso I, alínea "b", da Lei 

10.637/2002 e da Lei 10.833/2003). 

 

2 — O benefício instituído no artigo 17 da 

Lei 11.033/2004 não se restringe às 

empresas que se encontram inseridas no 

regime específico de tributação 

denominado Reporto. 

 

3 — O artigo 17 da Lei 11.033/2004 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 pelo artigo 3º, inciso I, alínea 

"b", da Lei 10.637/2002 e da Lei 

10.833/2003. 

 

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 à pessoa jurídica que os 

comercializa, que pode adquirir e 

revender conjuntamente bens sujeitos à 

não cumulatividade em incidência 

plurifásica, os quais podem lhe gerar 

créditos. 

 

5 — O artigo 17 da Lei 11.033/2004 

apenas autoriza que os créditos gerados 

na aquisição de bens sujeitos à não 

cumulatividade (incidência plurifásica) 

não sejam estornados (sejam mantidos) 

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. 

 

Com a fixação das teses, que confirmam 

o entendimento majoritário dos 

colegiados de direito público do STJ, 

poderão voltar a tramitar os processos 

que haviam sido suspensos em todo o 

país até a definição do precedente 

qualificado. 

 

Não cumulatividade 

 

O relator dos recursos escolhidos como 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp
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representativos da controvérsia foi o 

ministro Mauro Campbell Marques. Ele 

invocou como precedente o REsp 

1.267.003 — leading case julgado na 

2ª Turma que iniciou a jurisprudência 

do STJ sobre o tema —, no qual se 

desvinculou do regime Reporto o artigo 

17 da Lei 11.033/2004. 

 

De acordo com o dispositivo, 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 relação à possibilidade de o artigo 17 

da Lei 11.033/2004 permitir o 

creditamento das contribuições sobre o 

custo de aquisição de bens sujeitos à 

tributação monofásica, o relator 

destacou que esse cenário não é possível 

porque, em primeiro lugar, há 

jurisprudência pacífica do Supremo 

Tribunal Federal — inclusive com 

repercussão geral (Tema 844) — no 

sentido de que o princípio da não 

cumulatividade não se aplica a situações 

em que não existe a dupla ou múltipla 

tributação. 

 

Além disso, o ministro Campbell 

destacou que os dispositivos das 

Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 qu

e vedam 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 permanecem em 

pleno vigor – ou seja, não foram 

revogados, total ou parcialmente, pelo 

artigo 17 da Lei 11.033/2004. 

 

"A vedação para a constituição de 

créditos sobre o custo de aquisição de 

bens sujeitos à tributação monofásica 

(creditamento), além de ser norma 

específica contida em outros 

dispositivos legais – artigos 3º, inciso I, 

alínea "b", da Lei 10.637/2002 e da Lei 

10.833/2003 (critério da especialidade) 

–, foi republicada posteriormente com o 

advento dos artigos 4º e 5º da Lei 

11.787/2008 (critério cronológico) e foi 

referenciada pelo artigo 24, parágrafo 

3º, da Lei 11.787/2008 (critério 

sistemático)", enfatizou. 

 

Ainda de acordo com o relator, em todas 

as áreas analisadas para a definição das 

teses — setores farmacêutico, de 

autopeças e de bebidas —, a autorização 

para constituição de créditos sobre o 

custo de aquisição de bens no regime 

monofásico, além de comprometer a 

arrecadação da cadeia, colocaria a 

administração tributária e o fabricante a 

serviço do revendedor, "contrariando o 

artigo 37, caput, da Constituição Federal 

(princípio da eficiência da 

administração pública) e também o 

objetivo de neutralidade econômica, que 

é o componente principal do princípio 

da não cumulatividade". 

 

Seguridade social 

 

Em um contexto marcado pela 

pandemia da Covid-19, o relator 

destacou que as contribuições ao 

PIS/Pasep e a Cofins possuem 

destinação própria — o financiamento 

da seguridade social — e, acaso 

suprimidas, seriam retiradas do Sistema 

Único de Saúde e do seguro-desemprego 

(Lei 7.998/1990), o qual atende 

trabalhadores demitidos, inclusive 

durante a crise sanitária. 

 

Segundo Campbell, uma proteção mais 

profunda e abrangente da sociedade no 

cenário da pandemia ocorre por meio de 

mecanismos e programas 

governamentais, e não com base na 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11033.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11033.htm
https://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10637.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.833.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1598.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1598.htm
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concessão de créditos tributários a um 

grupo específico de empresas. 

 

"O argumento da manutenção dos 

empregos nas empresas integrantes dos 

setores atingidos se perde diante da 

magnitude e do alcance dos programas 

governamentais que seriam 

prejudicados pela concessão dessa 

esdrúxula benesse fiscal. Nunca é 

demais lembrar que a função social da 

empresa também se realiza através do 

pagamento dos tributos devidos, 

mormente quando vinculados a uma 

destinação social", concluiu o 

ministro. Com informações da 

assessoria de imprensa do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

REsp 1.894.741 

REsp 1.895.255 

 

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

04/stj-fixa-teses-creditos-pis-cofins-

regime-monofasico  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/stj-fixa-teses-creditos-pis-cofins-regime-monofasico
https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/stj-fixa-teses-creditos-pis-cofins-regime-monofasico
https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/stj-fixa-teses-creditos-pis-cofins-regime-monofasico
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Juiz ordena continuidade de 
desembaraço aduaneiro 
atrasado por greve 
 
4 de maio de 2022, 11h27 
Por José Higídio 
 
Por constatar mora patente, a 4ª Vara 

Federal Cível do Distrito Federal 

determinou, em liminar, que a Receita 

Federal informe a situação de um pedido 

administrativo para a continuidade do 

desembaraço aduaneiro de mercadorias 

de uma empresa, em até 30 dias. 

 

Reprodução 

 

A mercadoria vinha sendo 

desembaraçada pelo Aeroporto 

Internacional de Brasília, mas o prazo 

máximo legal de oito dias para a 

conclusão foi ultrapassado, em função 

da paralisação promovida 

pelo movimento grevista dos servidores 

da Receita — que se estende desde 

dezembro do último ano. 

 

Foi impetrado mandado de segurança. 

O advogado Augusto Fauvel de 

Moraes, responsável pela defesa, 

apontou a extrapolação do prazo e 

lembrou que a jurisprudência reconhece 

o desembaraço aduaneiro como um 

serviço público essencial, regido pelo 

princípio da continuidade, que não pode 

ser interrompido com greve ou 

paralisação. 

 

O juiz Itagiba Catta Preta Neto ressaltou 

que a Constituição garante a todos a 

razoável duração do processo judicial e 

administrativo. 

 

"As pessoas têm direito a uma decisão 

bem fundamentada, proferida no 

âmbito do devido processo legal por 

parte do poder público. Devido processo 

legal significa, também, prazo razoável", 

destacou o magistrado. 

 

Fauvel explica que o movimento grevista 

vem gerando um atraso significativo dos 

desembaraços aduaneiros, e 

consequentemente onerando muito os 

importadores, devido aos altos custos 

com locação de contêineres, 

armazenagem e multas contratuais. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

1026402-52.2022.4.01.3400 
 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
04/juiz-ordena-continuidade-
desembaraco-aduaneiro-atrasado-greve  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/juiz-ordena-continuidade-desembaraco-aduaneiro-atrasado-greve#author
https://www.conjur.com.br/2022-abr-24/greve-fiscais-receita-provoca-onda-processos-setor-aduaneiro
https://www.conjur.com.br/dl/juiz-ordena-continuidade-desembaraco.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/juiz-ordena-continuidade-desembaraco-aduaneiro-atrasado-greve
https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/juiz-ordena-continuidade-desembaraco-aduaneiro-atrasado-greve
https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/juiz-ordena-continuidade-desembaraco-aduaneiro-atrasado-greve
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STF reitera necessidade de 
plebiscito para 
desmembramento de 
municípios 
 
4 de maio de 2022, 9h46 
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que a Emenda Constitucional 

57/2008 não validou o 

desmembramento de município sem 

consulta plebiscitária. Com isso, o ente 

municipal que recebeu área 

desmembrada sem realização de 

plebiscito não pode cobrar o IPTU de 

imóveis nela localizados. 

 

Ministro Dias Toffoli foi relator do 

recurso interposto pelo município de 

Aracaju 
Fellipe Sampaio/STF 

 

A decisão se deu por unanimidade, em 

sessão virtual, no julgamento de recurso 

extraordinário (Tema 559 da 

repercussão geral) ao qual foi negado 

provimento. 

 

A EC 57/2008 incluiu o artigo 96 no Ato 

de Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), convalidando atos 

de criação, fusão, incorporação e 

desmembramento de municípios cuja lei 

tenha sido publicada até 31/12/2006, 

atendidos os requisitos estabelecidos na 

legislação do respectivo estado na época 

de sua criação. 

 

Jurisprudência 

 

Em seu voto, o relator do recurso, 

ministro Dias Toffoli, destacou que o 

STF já discutiu essas questões no 

julgamento do RE 1.171.699 (Tema 400). 

 

Na ocasião, o Plenário estabeleceu que a 

consulta prévia às populações 

envolvidas, exigida para mudanças nos 

limites de municípios (artigo 18, 

parágrafo 4º, da Constituição Federal), 

não foi afastada com a EC 57/2008. O 

STF assentou ainda que é ilegítimo o 

município ocupante cobrar o IPTU nos 

territórios indevidamente incorporados. 

 

Toffoli também frisou que o Supremo, 

no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 2.921, 

concluiu pela inconstitucionalidade de 

uma lei que, sem observar a exigência da 

consulta popular prévia, estabeleceu 

novos limites territoriais para os 

municípios de Cantagalo e Macuco (RJ). 

 

Caso sergipano 

 

No caso concreto, o município de 

Aracaju ajuizou ação de execução fiscal 

para cobrança do IPTU de imóvel no 

povoado Mosqueiro, no município de 

São Cristóvão. 

 

Na primeira instância, foi reconhecida a 

ilegitimidade de Aracaju para a 

cobrança, com a declaração da 

inconstitucionalidade do ADCT da 

Constituição de Sergipe (incluído pela 

EC 16/1999), que havia desmembrado 

parte do município de São Cristóvão e o 

anexado a Aracaju. 
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O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ-SE) 

manteve a sentença, destacando que a 

alteração promovida pela emenda 

estadual não fora precedida de consulta 

prévia aos habitantes dos municípios 

envolvidos, requisito exigido pela 

Constituição Federal antes mesmo da 

EC 57/2008. Contra a decisão do TJ-SE, 

o município de Aracaju interpôs o 

recurso ao Supremo. 

 

Limites 

 

Ao votar pelo desprovimento do recurso, 

o ministro Dias Toffoli ponderou que a 

declaração de inconstitucionalidade em 

questão não resulta, necessariamente, 

no reconhecimento automático de que a 

integralidade do povoado pertence a São 

Cristóvão, pois não há nada, na decisão 

do TJ-SE, assentando que sua área 

estava, antes da EC estadual 16/1999, 

integralmente localizada nesse 

município. 

 

Assim, em tese, existe a possibilidade de 

alguma parte do povoado estar dentro 

dos limites anteriores à emenda. 

 

A tese de repercussão geral fixada foi a 

seguinte: "A EC nº 57/08 não 

convalidou desmembramento municipal 

realizado sem consulta plebiscitária e, 

nesse contexto, não retirou o vício de 

ilegitimidade ativa existente nas 

execuções fiscais que haviam sido 

propostas por município ao qual fora 

acrescida, sem tal consulta, área de 

outro para a cobrança do IPTU quanto a 

imóveis nela localizados". Com 

informações da assessoria de imprensa 

do STF. 

 

RE 614.384 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
04/stf-reitera-necessidade-plebiscito-
desmembrar-municipios  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/stf-reitera-necessidade-plebiscito-desmembrar-municipios
https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/stf-reitera-necessidade-plebiscito-desmembrar-municipios
https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/stf-reitera-necessidade-plebiscito-desmembrar-municipios
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"Um animal": STJ anula 
julgamento em que 
magistrado xingou acusado 
 
Em voto divergente, desembargador 
disse que não absolveria "um animal 
desse", se referindo a acusado de 
estupro de vulnerável. 
 
terça-feira, 3 de maio de 2022 
 
A 6ª turma do STJ anulou um 

julgamento em que o desembargador, 

ao proferir voto divergente em sessão, 

chamou o réu de "um animal". Para o 

colegiado, o envolvimento emocional 

do juiz com as partes do processo e com 

o fato apurado pode interferir na sua 

imparcialidade. 

 

No caso, o revisor, e relator para o 

acordão, diante de voto pela absolvição 

por insuficiência de provas, afirmou: 

 

"[...] Declarações da vítima, da 

criança, eu fiquei horrorizado, eu não 

vi nada em que a vítima pudesse 

inventar! Uma criança, que foi num 

período entre seis anos a onze anos, 

que ela sofreu esses abusos, que ela 

inventasse qualquer coisa pra denegrir 

a imagem de um suposto pai, porque 

nem pai podia ser... Uma pessoa dessas 

é um animal! Um animal! Um cara 

desse [...] E eu fico lembrando da 

minha neta, Desembargador Eugênio! 

Fico lembrando da minha neta! Uma 

criança de tenra idade, na mão de um 

porco desse! Não me conformo! Não 

me conformo! Uma criança desse tipo 

[...] Então, pra abreviar, em razão do 

tempo, até eu estou divergindo - me 

perdoe, desembargador Gamaliel - 

mas eu 'tô' divergindo, mas eu não 

tenho como sair daqui... Absolver um 

animal desse! Esse cara foi um animal! 

Pra mim, um animal!" 

 

 
É nulo julgamento em que 

desembargador xingou réu.(Imagem: 

Freepik) 

 

O paciente foi condenado pela prática 

do crime previsto no art. 217-A, caput, 

do Código Penal, a 15 anos e 9 meses de 

reclusão, em regime inicial fechado, 

pena confirmada pelo Tribunal, por 

maioria de votos, em apelação da 

defesa, o que deu ensejo aos embargos 

infringentes que restaram improvidos. 

 

Ao STJ, a defesa alegou 

constrangimento ilegal no julgamento 

do recurso de apelação, aduzindo que o 

voto do revisor e relator para o acórdão, 

desembargador Paulo Roberto 

Vasconcelos destituiu o paciente da 

condição de ser humano e rebaixou-o à 

condição de animal, retirando-lhe a 

titularidade dos direitos e garantias 

inerentes ao devido processo. 

 

O relator, desembargador convocado 

Olindo Menezes, ressaltou que "este é 

talvez mais um daqueles casos que 

demonstram a inexistência de uma 

barreira eficiente que possa separar o 

juiz, agente do Estado, investido do 

poder de julgar, e o juiz como pessoa, 

inserido no meio social, e que permitem 

refletir se a neutralidade absoluta 

constitui elemento de imparcialidade 

do julgador". 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
https://www.migalhas.com.br/
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O relator destacou que, mesmo que 

nenhum juiz seja axiologicamente 

neutro, não se pode negar que o 

envolvimento emocional (subjetivo) do 

juiz com as partes do processo e com o 

fato apurado pode interferir na sua 

imparcialidade, atributo que faz parte 

do devido processo legal, de base 

constitucional. 

 

"Não pode haver o devido processo 

legal sem a imparcialidade do 

julgador, cuja falta, se objetivamente 

positivada, implica nulidade por 

suspeição." 

 

Olindo observou que não consta no voto 

escrito condutor do acórdão do 

Tribunal de origem nenhuma ofensa ao 

réu, e em nenhum momento o 

desembargador revisor utilizou termos 

pejorativos para denegrir a sua honra. 

 

No entanto, constatou que as supostas 

ofensas teriam ocorrido durante a 

sessão de julgamento, durante 

manifestação oral do desembargador 

revisor, que proferiu o voto divergente, 

já que o relator optara pela absolvição 

por insuficiência de provas. 

 

"As desrespeitosas expressões que lhe 

foram dirigidas oralmente na sessão 

de julgamento da apelação exorbitam 

claramente de uma mera questão de 

falta de urbanidade, parar configurar 

visível falta de imparcialidade e, 

portanto, caso de nulidade por 

suspeição." 

 

Assim, concedeu o habeas corpus para 

declarar nulo o julgamento, devendo 

ser realizado novo, sem a participação 

do desembargador em questão. A 

decisão foi unânime. 

 

 Processo: HC 718.525 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes
/365179/um-animal--stj-anula-
julgamento-em-que-magistrado-
xingou-acusado  
 
Retorne ao índice 

  

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC718525
https://www.migalhas.com.br/quentes/365179/um-animal--stj-anula-julgamento-em-que-magistrado-xingou-acusado
https://www.migalhas.com.br/quentes/365179/um-animal--stj-anula-julgamento-em-que-magistrado-xingou-acusado
https://www.migalhas.com.br/quentes/365179/um-animal--stj-anula-julgamento-em-que-magistrado-xingou-acusado
https://www.migalhas.com.br/quentes/365179/um-animal--stj-anula-julgamento-em-que-magistrado-xingou-acusado
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Moraes multa Daniel Silveira 
em R$ 405 mil por 
descumprir cautelares 
 
O relator determinou o bloqueio de 
contas e ativos do parlamentar e o 
desconto de 25% de seus vencimentos 
da Câmara dos Deputados, até o 
pagamento total da multa. 
 
quarta-feira, 4 de maio de 2022 
 
O ministro Alexandre de Moraes, do 

STF, determinou que o 

deputado Daniel Silveira pague multa 

no valor total de R$ 405 mil, em razão 

da não observância, por 27 vezes, das 

medidas cautelares impostas no âmbito 

da Ação Penal (AP) 1.044, em que o 

parlamentar foi condenado por crimes 

de ameaça ao Estado Democrático de 

Direito e coação no curso do processo. 

Na decisão, o relator lista as vezes e as 

circunstâncias em que as medidas 

cautelares foram descumpridas. 

 

 
Alexandre de Moraes aplica multa de 

R$ 405 mil a Daniel Silveira por 

descumprimento de 

cautelares.(Imagem: Nelson 

Jr./SCO/STF) 

 

Em caso de descumprimento, foi 

mantida a multa diária de R$ 15 mil. No 

despacho, o relator autoriza o bloqueio 

de valores pelo Banco Central, via 

sistema Sisbajud, a ser cumprido em 

24h pelas instituições financeiras, bem 

como estabelece o bloqueio de contas 

bancárias, o que impede que o 

parlamentar receba qualquer tipo de 

transferência. Também determina o 

desconto de 25% dos vencimentos de 

Silveira na Câmara dos Deputados, até 

o pagamento total da multa. 

 

O parlamentar deverá se apresentar à 

Central de Operações do Centro 

Integrado de Monitoração Eletrônica 

(Seape-DF) para devolver a 

tornozeleira eletrônica que está em seu 

poder e receber outra em 24h. O 

ministro advertiu que a não devolução 

do equipamento poderá caracterizar a 

prática do crime de apropriação 

indébita (artigo 168 do Código Penal). 

 

A pedido da Procuradora-Geral da 

República, o relator manteve todas as 

medidas cautelares já fixadas na ação 

penal, entre elas o uso de tornozeleira, 

a proibição de frequentar redes sociais 

e eventos públicos, de conceder 

entrevistas e de ter contatos com 

demais investigados. 

 

Constitucionalidade do indulto 

individual 

 

Em sua decisão, o ministro afirma que a 

questão relativa à constitucionalidade 

do decreto de indulto individual 

concedido a Silveira pelo presidente da 

República será apreciada pelo Plenário 

do STF nas Arguições de 

Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPFs) 964, 965, 966 e 

967, de relatoria da ministra Rosa 

Weber. Enquanto não houver essa 

análise e a decretação da extinção de 

punibilidade pelo Poder Judiciário, a 

ação penal prosseguirá normalmente, 
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inclusive no tocante à observância das 

medidas cautelares impostas. 

 

Leia a decisão. 
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/365187/moraes-multa-daniel-silveira-

em-r-405-mil-por-descumprir-
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STF: 2ª turma aceita queixas-
crime contra senador Jorge 
Kajuru 
 
Um senador e um ex-deputado alegam 
que declarações de Kajuru configuram 
injúria e difamação. 
 
quarta-feira, 4 de maio de 2022 
 
A 2ª turma do STF aceitou, nesta terça-

feira, 3, queixas-crime apresentadas 

pelo senador Vanderlan Cardoso e pelo 

ex-deputado federal Alexandre Baldy 

contra o senador Jorge Kajuru e, por 

maioria de votos, concluiu ser 

necessário continuar o procedimento 

penal para definir se manifestações de 

Kajuru configuram injúria e difamação, 

ao concluir o julgamento das Petições 

(PETs) 8.242, 8.259, 8.262, 8.263, 8.2

67 e 8.366. 

 

 
STF aceita queixas-crime contra 

senador Jorge Kajuru(Imagem: Fellipe 

Sampaio/SCO/STF) 

 

Em vídeos divulgados no Twitter, 

Facebook, Instagram e YouTube, 

Kajuru chama Cardoso de "pateta 

bilionário" e afirma que ele "entrou na 

política por negócio". Em relação a 

Baldy, disse que ele faz parte do 

esquema de jogos de azar de Goiás, 

ligado ao contraventor Carlinhos 

Cachoeira, e seria chefe da quadrilha do 

Detran local. 

 

Imunidade parlamentar 

 

No início do julgamento, em outubro de 

2020, o relator das queixas-crime, 

ministro Celso de Mello (aposentado), 

votou pelo arquivamento dos 

procedimentos, por considerar que as 

manifestações tinham relação com a 

função fiscalizadora dos parlamentares 

e, portanto, estariam protegidas pela 

imunidade parlamentar. 

 

Conteúdo injurioso 

 

O julgamento foi retomado com o voto-

vista do ministro Gilmar Mendes no 

sentido de que as declarações de Kajuru 

são desvinculadas do mandato 

parlamentar. Ele observou que, em 

julgamentos recentes, o STF tem 

buscado caracterizar, de forma mais 

acentuada, a correlação entre 

declarações de parlamentares e o 

exercício do mandato. 

 

Para o ministro, as manifestações do 

senador têm conteúdo injurioso e foram 

proferidas de forma dolosa e genérica, 

com intenção de destruir reputações, 

sem qualquer indicação de prova que 

pudesse corroborar as acusações. 

Mendes destacou, ainda, o fato de que 

as ofensas foram divulgadas em redes 

sociais, o que amplia seu alcance. 

 

O voto foi acompanhado pelos 

ministros Edson Fachin e Ricardo 

Lewandowski. O ministro André 

Mendonça seguiu o ministro Celso de 

Mello, pois entende que as 

manifestações representam críticas 

relacionadas ao mandato parlamentar. 
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STJ nega redução de IRPJ e 
CSLL para clínica de 
anestesiologia 
 
Ministros decidiram, por unanimidade, 
que clínica não deve ser enquadrada no 
conceito de atividade hospitalar 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
04/05/2022 07:00Atualizado em 
04/05/2022 às 10:03 
 
comentários 

Sede do STJ. Crédito: 

Reprodução/Flickr STJ 

 

Os ministros da 1ª turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) negaram, 

por unanimidade, o pedido de uma 

clínica de anestesiologia (REsp 

1877568/RN) para que sua atividade 

fosse enquadrada no conceito de 

atividade hospitalar para fins de redução 

das alíquotas de IRPJ e CSLL. 

 

Com base no Tema 217 da sistemática de 

recursos repetitivos do STJ, caso a sua 

atividade fosse caracterizada como 

hospitalar, a Clínica de Anestesiologia 

do Rio Grande do Norte LTDA poderia 

recolher o IRPJ a uma alíquota de 8% e 

a CSLL a uma alíquota de 12% sobre a 

receita bruta, em vez de uma alíquota 

geral de 32% sobre a receita bruta. 

Por meio do Tema 217 o STJ firmou a 

tese segundo a qual “para fins do 

pagamento dos tributos com as 

alíquotas reduzidas, a expressão 

‘serviços hospitalares’, constante do 

artigo 15, § 1º, inciso III, da Lei 

9.249/95, deve ser interpretada de 

forma objetiva (ou seja, sob a 

perspectiva da atividade realizada pelo 

contribuinte), devendo ser considerados 

serviços hospitalares ‘aqueles que se 

vinculam às atividades desenvolvidas 

pelos hospitais, voltados diretamente à 

promoção da saúde’, de sorte que, ‘em 

regra, mas não necessariamente, são 

prestados no interior do 

estabelecimento hospitalar, excluindo-

se as simples consultas médicas, 

atividade que não se identifica com as 

prestadas no âmbito hospitalar, mas nos 

consultórios médicos'”. 

 

O relator do caso, ministro Benedito 

Gonçalves, no entanto, defendeu que, 

embora o STJ reconheça a possibilidade 

de os serviços médicos de anestesiologia 

se beneficiarem das bases de cálculo 

reduzidas de IRPJ e CSLL, esse direito é 

reconhecido apenas para empresas 

organizadas sob a forma de sociedade 

empresária e que atendem a normas da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). Essa exigência foi inserida no 

artigo 15, parágrafo primeiro, inciso III, 

alínea “a”, da Lei 9.249 por meio da Lei 

11.727/2008. 

 

“Em se tratando de regras para a base de 

cálculo mais favorável, é imperiosa a 

comprovação dos requisitos. No caso 

dos autos, o julgador a quo não acolheu 

[o pedido] porque [a clínica] seria uma 

sociedade simples e não teria 

comprovado o atendimento a normas da 

Anvisa”, afirmou o relator. 

 

Para Benedito Gonçalves, o STJ já tem 

entendimento pacificado no sentido de 
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que a clínica deve estar organizada sob a 

sociedade empresária para ter direito à 

redução da alíquota de IRPJ e CSLL. 

Assim, julgar o recurso violaria na 

Súmula 83 do STJ, segundo a qual “não 

se conhece do recurso especial pela 

divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da 

decisão recorrida”. 

 

Além disso, o relator ponderou que 

analisar o recurso demandaria reanálise 

de provas, o que esbarraria na Súmula 7 

do STJ. 
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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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Pela primeira vez em dois 
anos, processos bilionários 
estão na pauta do Carf 
 
O JOTA identificou casos que superam 
R$ 1 bilhão na pauta da 1ª Turma da 
Câmara Superior da próxima semana 
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BRASÍLIA 
04/05/2022 08:00 
 
comentários 

Sede do Carf. Crédito: JOTA Imagens 

 

Pela primeira vez em mais de dois anos, 

a pauta das sessões de julgamento do 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) contêm processos de 

valores acima de R$ 36 milhões. 

O JOTA identificou casos que superam 

R$ 1 bilhão na pauta da próxima 

semana. No entanto, conselheiros e 

procuradores da Fazenda Nacional 

avaliam que muitos processos podem 

ser retirados a pedido das partes. 

 

O julgamento de casos bilionários foi 

possível após a Portaria 3.364/22, 

publicada na última segunda-feira 

(25/4), prever que as sessões remotas 

não terão mais um limite de valor. Na 

prática, foi extinto o teto de R$ 36 

milhões para julgamento. Além disso, a 

norma estabelece a possibilidade de que 

as partes peçam a retirada de processos 

de pauta para julgamento em sessão 

presencial. 

 

As próximas sessões do Carf serão 

realizadas entre os dias 9 e 13 de maio, 

pela 1ª Turma da Câmara Superior. 

O JOTA identificou casos de valores 

altos pela primeira vez em mais de dois 

anos. Entre eles está o processo 

10600.720035/2013-86, que discute a 

dedução de despesas de ágio e ausência 

de tributação de lucros auferidos por 

empresas controladas no exterior pela 

Arcelormittal, empresa listada na B3. 

 

Ao JOTA, conselheiros estimam que o 

valor atualizado do processo 

deve chegar a R$ 1,117 bilhão, incluindo 

multa de ofício de 75% e juros de mora à 

taxa Selic. Com relatoria da conselheira 

Edeli Pereira Bessa, o 

processo envolvendo a empresa 

Arcelormittal está na pauta do dia 10 de 

maio. 

 

Os processos 16682.722689/2016-19, 

16682.722956/2015-69 e 

16682.720184/2014-40, pautados para 

o dia 11 de maio, tratam do 

aproveitamento de ágio pela Gol Linhas 

Aéreas, gerado na compra da Varig, que 

está em recuperação judicial. O fisco 

contesta a existência do ágio, alegando 

que o contribuinte deixou de computar 

ativos intangíveis no patrimônio líquido 

da empresa adquirida. De acordo com 

conselheiros, a estimativa é que o valor 

dos processos supere R$ 1 bilhão, 

contabilizando juros e multa 

atualizados. 

 

Outro caso em pauta que supera os 

valores julgados nos últimos anos é do 

processo 16682.722771/2016-35, que 

discute se valores pagos à controladora 

no exterior, pelo licenciamento de 
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direitos sobre programas de 

computador, ainda que de forma 

indireta, constituem royalties, que são 

indedutíveis para efeito do Imposto de 

Renda. A estimativa é que o processo, 

que envolve a IBM, supere R$ 900 

milhões. 

 

Valor do estoque de ações no Carf é 
maior que R$ 1 trilhão 
 
Em março deste ano, o estoque do Carf 

de casos no Carf chegou a R$ 1 trilhão, 

com 90 mil processos a espera de um 

julgamento. É o maior valor da história 

do tribunal. Em março de 2021, os casos 

pendentes eram cerca de 99 mil e 

somavam R$ 812 milhões em discussão. 

Os números estão disponíveis 

nos Dados Abertos do site do 

Conselho. 

 

Os dados são um reflexo do limite 

imposto nas sessões virtuais, que 

fizeram com que os casos de valores 

mais expressivos fossem se acumulando. 

A expectativa, com a publicação da 

Portaria 3.364, era que esses processos 

fossem julgados. Contudo, conselheiros 

e procuradores que atuam no Carf 

consultados pelo JOTA acreditam 

que a nova regra para pedidos de 

retirada de pauta pode ser 

utilizada por contribuintes e pela 

Fazenda Nacional para adiar a 

análise dos processos mais 

complexos e de valores maiores. 

 

Para eles, há uma tendência de que os 

processos complexos e de alto valor 

sejam julgados em sessão presencial, 

uma vez que é consenso entre 

contribuintes que, nesses casos, a 

sustentação oral terá maior impacto se 

for feita de forma presencial. Além disso, 

são os casos de alta monta que justificam 

os custos com deslocamento do 

advogado. 

 

O JOTA ouviu também representantes 

da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) com atuação no Carf. 

Um deles afirmou que, não só os 

contribuintes, mas também a Fazenda 

irá solicitar o julgamento presencial de 

processos mais complexos. Outro 

procurador previu a retirada de pauta de 

casos envolvendo valores mais 

expressivos ou a discussão de teses 

relevantes. 
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Morosidade e desigualdade 
marcam contencioso 
administrativo fiscal 
 
Dados estão no ‘Diagnóstico do 
Contencioso Tributário Administrativo’, 
pesquisa da ABJ com a Receita e o BID 
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A morosidade, a falta de 

acessibilidade, de transparência, de 

diálogo com o contribuinte e de 

uniformidade na legislação e 

procedimentos estão entre os principais 

problemas do contencioso tributário 

administrativo no Brasil. Os dados estão 

no Diagnóstico do Contencioso 

Tributário Administrativo, pesquisa da 

Associação Brasileira de Jurimetria 

(ABJ) com a participação da Receita 

Federal e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). 

 

O estudo analisou mais de 400 mil 

processos que tramitam na 

administração tributária federal, 

estadual e municipal. Os dados incluem 

o Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf), as DRJs e 

órgãos julgadores do contencioso 

administrativo tributário estaduais e 

municipais. Os pesquisadores ainda 

aplicaram questionários a 150 

participantes, entre representantes da 

academia, contribuintes e fisco, em 17 

unidades da federação. 

 

Os resultados foram apresentados na 

última quarta-feira (27/04) em 

seminário do BID e da Receita Federal. 

Entre as principais informações, a 

pesquisa revelou que, quando chegam às 

instâncias superiores da esfera 

administrativa, os processos ainda 

levam mais de 55% do tempo de 

tramitação nas instâncias inferiores para 

serem concluídos. 

 

Como forma de diminuir a demora, os 

pesquisadores sugeriram que os órgãos 

considerem a possibilidade de aplicação 

do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, previsto no artigo 976 do 

novo Código de Processo Civil, adaptado 

ao processo administrativo fiscal. 

Durante o seminário, porém, a 

presidente do Carf, Adriana Gomes 

Rêgo, mostrou dúvidas de que a solução 

seria adequada no âmbito 

administrativo. 

 

“Acho que [o incidente] teve grande 

êxito no processo judicial, mas é preciso 

sopesar outros valores e mecanismos 

que porventura haja nos estados e no 

próprio Carf. Em termos de segurança 

jurídica, as súmulas representam, no 

mínimo, cinco decisões, e a resolução de 

demandas repetitivas vai representar 

uma única decisão, que vai tornar 

definitiva a vinculação de toda a 

administração tributária”, comentou. 

 

No Carf não é realizado o julgamento de 

recursos repetitivos ou com repercussão 

geral, como fazem o Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal 
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Federal (STF). Os conselheiros, no 

entanto, muitas vezes julgam processos 

com o mesmo tema em bloco, replicando 

o resultado de um para os demais. 

 

Recursos de ofício 
 
Os dados ainda indicam que, quando há 

recurso de ofício (pedido obrigatório do 

fisco de revisão da decisão de primeira 

instância, em casos com valores a partir 

de R$ 2,5 milhões), em 90% dos casos a 

decisão inicial é mantida. 

 

Segundo Gisele Bossa, pesquisadora da 

ABJ, ex-conselheira do Carf e sócia 

tributária do Demarest, o dado não 

indica, necessariamente, que é 

necessário eliminar os recursos de ofício 

para dar maior celeridade aos processos. 

Para ela, a informação sinaliza a 

necessidade de análise da pertinência do 

instrumento e, caso se decida pela 

permanência, de estudar formas de 

aprimorá-lo. 

 

“O critério [para o recurso de ofício] é 

exclusivamente valorativo. Será que o 

critério de valor não deixa de capturar 

excelentes teses de direito?”, questiona. 

Ela também afirmou que a manutenção 

de mais de 90% das decisões em 

recursos de ofício no Carf permite inferir 

que as DRJs tomam decisões favoráveis 

ao contribuinte. No entanto, a 

quantidade das decisões favoráveis ao 

fisco e ao contribuinte na primeira 

instância é desconhecida. 

 

Faltam dados 
 
Segundo a pesquisadora, o 

levantamento trouxe dados que 

permitem inferir a especialização e a 

relevância das instâncias recursais 

administrativas, como o fato de que 

92,3% das decisões do Carf em sede de 

recurso voluntário adentram o mérito da 

discussão, o mesmo se dando com 86,5% 

das decisões em sede de recursos de 

ofício. A relação entre discussão de 

mérito e especialização é que, em tese, 

instâncias mais especializadas estão 

mais aptas a discutir o mérito do 

processo, pela maior qualificação dos 

julgadores. 

 

No entanto, segundo Gisele Bossa, a 

ausência de informações como a 

quantidade de recursos ao Carf após 

decisão da DRJ e o número de 

contribuintes que levam o processo à 

Justiça após decisão no conselho impede 

uma análise mais efetiva da eficácia do 

processo administrativo fiscal. “Em 

última análise, isso [processo 

administrativo] vai desembocar no 

Judiciário, mas a gente não sabe em que 

medida o contribuinte se conformou 

com o processo administrativo posto, 

seja ele municipal, estadual ou federal”. 

 

IRPF 
 
A pesquisa também revelou que os 

tributos que geram maior arrecadação 

não são os principais responsáveis pelo 

litígio. Enquanto PIS, Cofins e IRPJ, 

responsáveis por quase 60% da 

arrecadação federal, correspondem a 

30% do volume processual no litígio 

administrativo, o IRPF, que corresponde 

a apenas 4,8% da arrecadação, responde 

por quase 20% do volume de processos. 

 

“A questão do IRPF é um indicador bem 

significativo da medida de litigiosidade. 

Mostra a necessidade de uma Secretaria 

da Fazenda cidadã, que abra os 

procedimentos, facilite o contato e tenha 

a função de instruir. Essa relação entre 

fisco e contribuinte deveria ser pautada 

por confiança”, comenta Gisele Bossa. 

 

Desigualdade 
 
Outro dado da pesquisa indica a 

desigualdade na proporção de 
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julgadores do contencioso tributário 

administrativo conforme a localidade. 

Enquanto São Paulo, maior cidade do 

país, tem 2,92 julgadores por milhão de 

habitantes, Belo Horizonte tem 14,28 

julgadores por milhão de habitantes. Já 

a União, com 0,85 julgadores por milhão 

de habitantes, tem uma proporção 

inferior à dos estados do Rio de Janeiro 

(0,92 por milhão de habitantes) e São 

Paulo (1,04 por milhão de habitantes). 

 

A desigualdade não está só no número 

de julgadores, mas também na legislação 

fiscal. Para 71% dos respondentes da 

pesquisa, o federalismo fiscal contribui 

para a insegurança jurídica em matéria 

tributária, potencializando o conflito de 

competências e a guerra fiscal. 

 

Com relação aos ritos procedimentais 

dos órgãos julgadores administrativos, 

os achados do estudo indicam que as 

várias leis existentes mais se 

harmonizam do que divergem do 

decreto 70.235/1972, legislação de 

referência do Processo Administrativo 

Fiscal (PAF). A análise mostrou 

convergência superior a 66,7%. Ainda 

assim, os pesquisadores consideraram 

que os sistemas processuais dos entes 

federados divergem do regime federal 

em vários aspectos, o que aumenta a 

complexidade do sistema para o 

contribuinte. 

 

Como solução para as desigualdades no 

contencioso administrativo, os 

pesquisadores propuseram a definição 

de parâmetros nacionais para que os 

órgãos julgadores exerçam suas funções 

com bases minimamente padronizadas, 

conforme critérios a serem acordados 

entre os entes federativos para que os 

contribuintes tenham atendimento 

similar em todo o território nacional. Foi 

proposta, ainda, a criação de uma 

Norma Geral do Processo 

Administrativo Tributário mediante lei 

complementar. 

 

MARIANA BRANCO – Repórter 

especializada em Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf). Jornalista formada pela 

Universidade de Brasília (UnB). Foi 

repórter do Correio Braziliense e da 

Agência Brasil, vinculada à Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC), na área 

de economia. 

 
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/morosidade-e-
desigualdade-marcam-contencioso-
administrativo-fiscal-04052022  
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Brasil 

Produção industrial tem alta 
de 0,3% em março, diz IBGE 
 
Na comparação com igual mês em 2021, 
a Pesquisa Industrial Mensal informa 
que o resultado recuou 2,1% 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — Rio 
03/05/2022 09h25  Atualizado há 22 
minutos 

 
A produção da indústria 

brasileira cresceu 0,3% em março de 

2022 frente a fevereiro, segundo 

a Pesquisa Industrial Mensal – 

Produção Física (PIM-PF), 

divulgada nesta terça-feira (03) pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Em fevereiro, o 

indicador teve alta de 0,7%. 

 

O desempenho de março ficou acima da 

mediana das estimativas de 26 

instituições financeiras e consultorias 

ouvidas pelo Valor Data, de um 

aumento de 0,2%, livre dos efeitos 

sazonais. As projeções iam de queda de 

0,9% a aumento de 1,1%. 

 

Na comparação com igual mês em 2021, 

a produção industrial caiu 2,1% em 

março. Por essa base de comparação, a 

expectativa mediana do mercado era de 

que o indicador tivesse recuado 2,8% 

conforme levantamento do Valor 

Data. O intervalo das estimativas ia de 

retração de 5,3% a recuo de 0,4%. 

 

O IBGE informou ainda que, no 

primeiro trimestre, a produção 

industrial recuou 4,5% frente a igual 

período de 2021, mas avançou 0,3% em 

relação aos últimos três meses do ano 

passado. 

 
— Foto: jarmoluk/Pixabay 

 

Das quatro grandes categorias do setor 

industrial pesquisadas pelo IBGE, três 

tiveram alta na atividade em março, 

frente a fevereiro. 

 

O melhor desempenho foi de bens de 

capital, com alta de 8% em março de 

2022 em relação a fevereiro. Na 

comparação com março de 2021, a 

produção subiu 4,4%. 

 

Já a produção de bens intermediários 

apresentou aumento de 0,6% na 

passagem entre fevereiro e março. Na 

comparação com março de 2021, a 

atividade de bens intermediários recuou 

2,2%. A categoria representa 55% da 

indústria. 

 

A produção de bens duráveis, por sua 

vez, subiu 2,5% em março de 2022, 

frente a fevereiro. Na comparação com 

igual mês de 2021, o indicador teve 

queda de 12,8%. 

 

A única exceção foi o resultado de bens 

semi e não duráveis, de recuo de 3,3% 

em março frente a fevereiro. Na 

comparação anual, com março de 2021, 

houve queda de 1,2%. 

 

Resultado trimestral 
 
A indústria brasileira teve uma alta de 

0,3% de sua produção no primeiro 

trimestre de 2022, frente ao quarto 

trimestre de 2021. É a primeira variação 
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positiva após quatro trimestres de 

quedas na série com ajuste sazonal, em 

que se compara o desempenho de um 

trimestre frente ao trimestre 

imediatamente anterior. 

 

“É o primeiro crescimento após taxas 

negativas trimestrais em todo o ano de 

2021”, diz André Macedo, gerente da 

pesquisa do IBGE. 

 

Ao longo do ano passado, as quedas 

foram de 1% no primeiro trimestre, 2,9% 

no segundo trimestre, 1,8% no terceiro 

trimestre e 0,1% no quarto trimestre, 

sempre na comparação com o período 

imediatamente anterior. No quarto 

trimestre de 2020, último com taxa 

positiva, a produção teve alta de 4,5%. 

 

Na comparação anual, no entanto, a 

indústria segue em retração e teve recuo 

de 4,5% no primeiro trimestre. É o 

terceiro trimestre seguido de taxas 

negativas (-1,1% no terceiro trimestre e -

5,8% no quarto trimestre. 

 

Com o desempenho de março, que 

também foi de alta de 0,3%, o patamar 

de produção da indústria brasileira se 

encontra 2,1% abaixo do que era 

observado antes da pandemia, em 

fevereiro de 2020. 

  
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/03/produo-industrial-tem-
alta-de-03-pontos-percentuais-em-
maro-diz-ibge.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Petróleo é negociado em 
baixa em meio à preocupação 
com a demanda 
 
Por André Mizutani, Valor — São Paulo 
03/05/2022 10h07  Atualizado há 52 
minutos 

 
Os contratos futuros do petróleo operam 

em leve queda nesta terça-feira, 

pressionados pelos temores de queda da 

demanda pela commodity após a 

divulgação de dados econômicos fracos. 

As perdas são limitadas, porém, pela 

expectativa em torno de uma possível 

proibição das importações de petróleo 

russo pela União Europeia (UE). 

 

Perto de 10h10, o vencimento do WTI 

para junho cedia 1,40%, a US$ 103,70, e 

o contrato do Brent para julho declinava 

1,38%, saindo a US$ 106,09. 

 

Os preços seguem sob pressão dos 

temores com uma desaceleração das 

principais economias globais, com os 

lockdowns em dezenas de cidades da 

China agravando os problemas com a 

cadeia global de abastecimento, o que, 

por sua vez, restringe a oferta de 

produtos e eleva a pressão inflacionária. 

 

Além disso, dados mais fracos do que o 

esperado do setor industrial americano - 

que seguem na esteira de uma queda 

inesperada na atividade americana do 

primeiro trimestre de 2022 - alimentam 

os receios de uma queda da demanda 

pela commodity. 

 

Os investidores seguem à espera, 

também, da reunião da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo e 

aliados (grupo conhecido como Opep+), 

incluindo a Rússia, que será realizada na 

quinta-feira. 

 

 
— Foto: C Morrison/Pixabay 

 

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

ia/2022/05/03/petroleo-e-negociado-

em-baixa-em-meio-a-preocupacao-

com-a-demanda.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Vast, ex-Açu Petróleo, 
investirá R$ 3 bi em duto para 
se ligar à Petrobras 
 
O empreendimento vai expandir a 
atuação da empresa, que é controlada 
pela Prumo Logística 
 
Por Gabriela Ruddy — Do Rio 
03/05/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Victor Bomfim, presidente da Vast: 

“Houve necessidade de um 

reposicionamento de marca. Não 

queremos ficar mais só no Açu nem só 

no petróleo” — Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

A Açu Petróleo, empresa responsável 

pelo transbordo de petróleo no terminal 

do Porto do Açu em São João da Barra 

(RJ), dá a arrancada neste ano em 

investimento de R$ 2 bilhões a R$ 3 

bilhões na construção de um duto que 

vai ligar o terminal portuário à malha 

dutoviária da Petrobras. O 

empreendimento vai expandir a atuação 

da empresa, que é controlada pela 

Prumo Logística. Ao mesmo tempo, a 

companhia busca se reposicionar como 

marca e, partir de hoje, passa a se 

chamar Vast Infraestrutura, de olho em 

novos negócios a partir da venda de 

ativos da Petrobras e da transição 

energética. 

A Vast assinou, no começo deste ano, 

acordo prévio de interligação com a 

Petrobras e a Transpetro, subsidiária de 

logística da estatal, para construir o 

duto, que vai se estender entre o Porto 

do Açu e a malha existente da estatal. O 

ponto de conexão será o Terminal de 

Cabiúnas, da estatal, em Macaé (RJ). O 

oleoduto terá cerca de 40 quilômetros de 

extensão, e vai permitir que o petróleo 

movimentado no Açu chegue à Refinaria 

Duque de Caxias (Reduc), e à Refinaria 

Gabriel Passos (Regap), em Minas 

Gerais. 

 

O acordo entre a Vast e a Petrobras 

viabilizou os estudos para a interligação, 

cujas obras estão previstas para começar 

entre o fim deste ano e o início de 2023. 

Procurada para falar sobre o projeto, a 

Petrobras não comentou. A Vast não 

detalhou como será feito o 

financiamento do projeto. 

 

“Pretendemos ir para novos horizontes, 

expandir para além do Açu, com as 

novas conexões dutoviárias, e, além 

disso, começar a movimentar outros 

líquidos. Houve necessidade de um 

reposicionamento. Não queremos ficar 

mais só no Açu nem só no petróleo, 

então não dava mais para ser Açu 

Petróleo", disse o presidente da 

companhia, Victor Bomfim. 

 

O executivo afirmou que os dutos da 

Petrobras que ligam o Terminal de 

Cabiúnas às refinarias no Sudeste estão 

ociosos como resultado da redução da 

produção na Bacia de Campos. O Açu 

também está próximo à Bacia de Santos, 

região cuja produção tem crescido. 

“Poderemos usar o terminal para escoar 

a produção através dessa malha, que 

está ociosa. Isso é do interesse de ambas 

as partes. Estamos desenvolvendo a 

engenharia e a parte regulatória, para 

viabilizar o empreendimento”, diz. 
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A Regap, refinaria que faz parte da 

malha dutoviária à qual a Vast quer se 

conectar, está incluída no processo de 

desinvestimentos da Petrobras. O ativo 

segue em negociação. Bomfim disse que 

a Vast já faz operações, por meio de 

cabotagem, para fornecimento de 

petróleo à Refinaria Abreu e Lima 

(Rnest), em Pernambuco, e à Refinaria 

de Mataripe (BA), operada pela Acelen, 

primeiro ativo de refino vendido pela 

Petrobras. “Com o aumento da produção 

e da exportação de petróleo [do Brasil] e 

o desinvestimento do parque de refino, a 

dinâmica do mercado de petróleo e 

derivados vai aumentar. O Brasil vai 

passar a importar e exportar mais 

petróleo. Esse movimento é bom para o 

país, vai dinamizar o mercado", afirma 

Bomfim. 

 

A Açu Petróleo começou a operar o 

terminal no norte fluminense em 2016 

com atividades de transbordo. O 

terminal vem registrando crescimento 

ano a ano em cenário de entrada de 

novos produtores de petróleo no Brasil e 

com a ampliação da exportação. 

 

O Açu é o único terminal privado no país 

capaz de receber navios do tipo Very 

Large Crude Carrier (VLCC), modelo 

usado em exportações para a Ásia. A 

Vast acaba de assinar contrato com as 

estatais chinesas CNOOC e CNODC para 

exportar o petróleo ao qual essas 

empresas têm direito no campo de 

Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. As 

companhias chinesas têm participação 

minoritária nos volumes excedentes da 

área, operada pela Petrobras. 

 

O terminal do Açu tem capacidade para 

movimentar até 1,2 milhão de barris por 

dia (barris/dia) de petróleo. Com 

contrato para atender às principais 

petroleiras que produzem no país, em 

2021, passaram pelo terminal de São 

João da Barra 26% do volume de 

petróleo exportado pelo Brasil. O 

volume inclui, entre outras, cargas da 

Petrobras e da Shell, as duas maiores 

produtoras do país. “O mercado de 

produção de petróleo no país está se 

diversificando. Hoje o Brasil exporta 

cerca de 1,3 milhão de barris/dia, 

metade disso é da Petrobras e o restante 

é de outras empresas”, diz Bomfim. 

 

A Vast também vai começar este ano a 

construção de um parque de tancagem 

de 100 mil metros cúbicos para receber 

combustíveis. O empreendimento vai 

permitir com que a empresa passe a 

movimentar outros líquidos, além do 

petróleo. Bomfim diz que a iniciativa 

está ligada à transição para uma 

economia de baixo carbono, pois vai 

abrir a possibilidade de que a companhia 

também movimente combustíveis 

menos poluentes, como biodiesel, etanol 

e, futuramente, amônia, fruto da 

produção de hidrogênio. 

 

“Temos crescido com o transbordo de 

petróleo, mas a sociedade está em um 

movimento de baixo carbono. O nosso 

crescimento só vai ser sustentável a 

longo prazo se entendermos o desafio da 

transição. Não podemos nos acomodar, 

acreditando que vamos continuar 

crescendo baseados no petróleo para 

sempre”, diz. 

 

O terminal vai ajudar a abastecer, com 

combustíveis produzidos nas refinarias 

brasileiras, as regiões do norte 

fluminense, sul do Espírito Santo e 

sudeste de Minas Gerais. Bomfim diz 

que a empresa não considera, 

atualmente, a importação de 

combustíveis, mas explica que o 

terminal será capaz de realizar esse tipo 

de operação, caso essa atividade cresça. 
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Cerca de 30% do consumo nacional de 

combustíveis é importado, mas 

empresas menores reclamam que não 

conseguem realizar esse tipo de 

operação devido à defasagem dos preços 

praticados pela Petrobras nas refinarias 

em relação aos preços internacionais. 

Com isso, a maior parte do volume 

importado tem sido trazido para o país 

pelas grandes distribuidoras. “Existe 

muita volatilidade e incerteza em relação 

à importação de combustíveis. A 

paridade com os preços internacionais é 

essencial para que o mercado tenha o 

dinamismo e a robustez necessária para 

se manter abastecido”, afirma. 

 

O executivo também não abre o 

investimento no parque de tancagem, 

mas diz que a ideia é que esteja 

operacional ao final de 2024 ou começo 

de 2025, mesma época em que o novo 

duto deve entrar em operação. As obras 

de ambos os empreendimentos podem 

contratar até 2.500 pessoas. 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/03/vast-ex-acu-petroleo-
investira-r-3-bi-em-duto-para-se-ligar-
a-petrobras.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/vast-ex-acu-petroleo-investira-r-3-bi-em-duto-para-se-ligar-a-petrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/vast-ex-acu-petroleo-investira-r-3-bi-em-duto-para-se-ligar-a-petrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/vast-ex-acu-petroleo-investira-r-3-bi-em-duto-para-se-ligar-a-petrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/vast-ex-acu-petroleo-investira-r-3-bi-em-duto-para-se-ligar-a-petrobras.ghtml
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Empresas 

Norsk Hydro tem lucro no 1º 
tri quatro vezes maior que em 
2021 
 
Companhia norueguesa registrou US$ 
679,4 milhões de lucro e somou receita 
de US$ 4,93 bilhões entre janeiro e 
março, alta de 46% na comparação 
anual 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
03/05/2022 09h09  Atualizado há 2 
horas 

 
A Norsk Hydro registrou lucro líquido 

de 6,41 bilhões de coroas norueguesas 

(US$ 679,4 milhões) no primeiro 

trimestre, mais de quatro vezes do que o 

registrado no mesmo período de 2021, 

sustentado pelos preços do alumínio no 

mercado mundial. 

 

As receitas da companhia norueguesa 

somaram 46,6 bilhões de coroas 

norueguesas (US$ 4,93 bilhões) entre 

janeiro e março, alta de 46% na 

comparação anual. 

 

A companhia diz que preços altos do 

alumínio, que encerram o trimestre em 

US$ 3.491 a tonelada, além de 

resultados recordes nas unidades Hydro 

Energy e Hydro Extrusions, 

compensaram a alta nos custos fixos e 

em materiais básicos. 

 

Foram produzidos 1,51 milhões de 

toneladas de alumina no primeiro 

trimestre, queda de 1% na comparação 

anual, a um preço realizado de US$ 391 

a tonelada, 37% maior do que um ano 

atrás. A produção de alumínio ficou em 

540 mil toneladas, estável na 

comparação anual, com preço realizado 

de US$ 2.662 a tonelada, alta de 34%. 

 

A produção de bauxita da Norsk Hydro 

ficou em 2,63 milhões de toneladas, 

queda de 6% sobre o mesmo período de 

2021. A geração de energia ficou em 2,73 

gigawatts-hora, queda de 3%, enquanto 

os volumes de venda da Hydro 

Extrusions somaram 347 mil toneladas, 

alta de 3% na comparação anual. 

 

 
— Foto: Divulgação/Norsk 

Hydro/Halvor Molland 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/03/norsk-hydro-tem-
lucro-no-1-tri-quatro-vezes-maior-que-
em-2021.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/norsk-hydro-tem-lucro-no-1-tri-quatro-vezes-maior-que-em-2021.ghtml
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/norsk-hydro-tem-lucro-no-1-tri-quatro-vezes-maior-que-em-2021.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/norsk-hydro-tem-lucro-no-1-tri-quatro-vezes-maior-que-em-2021.ghtml
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Jurídico 

STF: Advogados tentam 
desarmar bomba tributária 
 
Ministro André Mendonça herdou 
processo sobre a tributação do terço de 
férias e vem recebendo pedidos para 
suspender ações em todo o país; ele já 
negou dois 
 
Rio 
03/05/2022 09h41  Atualizado há uma 
hora 

 
O ministro André Mendonça, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), tem 

uma bomba-relógio em mãos. E está 

difícil desarmá-la. Advogados estão 

tentando com que ele suspenda, em 

todo o país, os processos sobre 

a tributação do terço de férias - que 

pode custar entre R$ 80 bilhões e R$ 

100 bilhões para as empresas -, mas já 

receberam dois nãos. 

 

Um terceiro pedido 

de suspensão deve chegar à mesa 

do ministro no fim da tarde desta 

terça-feira (03). A Associação Brasileira 

de Advocacia Tributária (Abat), que 

atua amicus curiae no caso, fará a 

intervenção. 

 

Advogados dizem que, desta vez, há 

chances. Se rejeitar, o ministro terá - ao 

menos - que mudar de justificativa. 

André Mendonça negou os dois pedidos 

anteriores, um da Petrobras e o outro 

da Alpha Química, porque nenhuma 

das duas empresas tinha relação com o 

processo. 

 
Ministro do STF, André Mendonça — 

Foto: Nelson Jr./STF 

 

Entenda 

 

Os ministros já decidiram que as 

empresas têm que incluir o terço de 

férias no cálculo da contribuição 

previdenciária patronal. Mas ainda 

não bateram o martelo sobre a chamada 

"modulação de efeitos". 

 

Se eles decidirem por não aplicar a 

modulação, a Receita Federal ficará livre 

para cobrar valores que deixaram de ser 

recolhidos no passado, antes da decisão 

do STF, que foi proferida em agosto de 

2020. 

 

A maioria das empresas, segundo os 

advogados, ficaria em dívida com a 

União. Isso por conta de uma decisão do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 

2014, contra a tributação. Esse 

posicionamento se deu em caráter 

repetitivo, que vincula as instâncias 

inferiores. 

 

Impacto 

 

Advogados dizem que as instâncias 

inferiores estão revertendo as decisões 

que antes eram favoráveis às empresas 

sem esperar a decisão final do STF, 

desconsiderando, portanto, eventual 

modulação de efeitos. 

 

Isso vem acontecendo por uma 

determinação do Código de Processo 

Civil (CPC). Consta que as decisões 
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proferidas em repercussão geral têm de 

ser replicadas logo após a publicação da 

ata do julgamento. Os tribunais 

regionais promovem, a partir de então, o 

que se chama de juízo de retratação. 

 

Por isso a insistência junto ao ministro 

André Mendonça, o relator do caso, para 

que todos os processos sobre o tema no 

país fiquem suspensos até que se tenha 

uma definição da Corte. 

 

"Esse cenário se torna ainda mais 

preocupante porque os contribuintes, 

além de recorrer dessas decisões 

judiciais para evitar o trânsito em 

julgado de suas ações, veem-se 

obrigados a adotar outras medidas 

urgentes contra autos de infração 

lavrados pela Receita Federal, que 

também abrangem períodos anteriores 

ao julgamento do recurso no STF", diz 

Halley Henares, presidente da Abat. 

 

Sem data prevista 

 

Não há nenhuma sinalização por parte 

do presidente da Corte, o ministro Luiz 

Fux, de que quando essa discussão será 

levada ao plenário. Esse processo é uma 

das "heranças" deixadas pelo ministro 

Marco Aurélio, que se aposentou no ano 

passado. André Mendonça, o seu 

substituto, ficou com a relatoria do caso 

(RE 1072485). 

 

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

r-juridico/post/2022/05/stf-

advogados-tentam-desarmar-bomba-

tributaria.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/05/stf-advogados-tentam-desarmar-bomba-tributaria.ghtml
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https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/05/stf-advogados-tentam-desarmar-bomba-tributaria.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/05/stf-advogados-tentam-desarmar-bomba-tributaria.ghtml
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Economia 

‘Imposto inflacionário’ 
turbina caixa do governo, que 
dá R$ 43 bi em isenções e 
deixa fatura para 2023 
 
Inflação corrói poder de compra dos 
brasileiros, mas eleva a arrecadação e 
permite à União abrir mão de R$ 43 bi 
em impostos 
 
Eliane Oliveira e Fernanda Trisotto 
03/05/2022 - 04:30 / Atualizado em 
03/05/2022 - 08:00 
 

Alta dos preços eleva a arrecadação e 

permite à União abrir mão de R$ 43 bi 

em impostos Foto: Marcello Casal 

JrAgência Brasil 

 

BRASÍLIA - Enquanto a inflação acima 

dos 10% corrói a renda e o poder de 

compra dos brasileiros, há quem ganhe 

com a disparada dos preços: o governo. 

A inflação de dois dígitos tem sido usada 

pela equipe econômica para lançar 

medidas que tentam, em ano eleitoral, 

aquecer a economia, cuja previsão até 

agora é de um crescimento magro de 

menos de 1% este ano. 

 

A inflação aperta o orçamento das 

famílias mas, para o governo, pelo 

menos a curto prazo, o efeito é o 

contrário: cria uma folga fiscal. Como a 

arrecadação de tributos consiste, em 

geral, de um percentual sobre o valor 

cobrado sobre produtos e serviços, o 

aumento de preços faz com que a receita 

levantada pelo governo suba 

imediatamente. Porém, a maior parte 

das despesas públicas não tem correção 

imediata. 

 

Isso permitiu que o governo fizesse uma 

série de reduções de impostos, que vão 

levar a uma renúncia fiscal de R$ 43,4 

bilhões, considerando só a alíquota 

menor de IPI sobre produtos 

industrializados e PIS/Cofins dos 

combustíveis. 

 

Analistas comparam a estratégia atual 

com o "imposto inflacionário", 

fenômeno que ficou famoso no Brasil na 

década de 1980, e alertam que a fatura 

destas medidas ficará para 2023, ou 

seja, para o próximo governo. 

 

Entenda os impactos destas medidas em 

reportagem completa, exclusiva para 

assinantes do GLOBO. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/imposto-inflacionario-
turbina-caixa-do-governo-que-da-43-
bi-em-isencoes-deixa-fatura-para-
2023-25498589  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-previa-da-inflacao-avanca-173-em-abril-maior-taxa-para-mes-desde-1995-25491151
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-previa-da-inflacao-avanca-173-em-abril-maior-taxa-para-mes-desde-1995-25491151
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-turbina-caixa-do-governo-que-abre-mao-de-40-bi-em-impostos-25498332
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-turbina-caixa-do-governo-que-abre-mao-de-40-bi-em-impostos-25498332
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-turbina-caixa-do-governo-que-abre-mao-de-40-bi-em-impostos-25498332
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-turbina-caixa-do-governo-que-abre-mao-de-40-bi-em-impostos-25498332
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/imposto-inflacionario-turbina-caixa-do-governo-que-da-43-bi-em-isencoes-deixa-fatura-para-2023-25498589
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/imposto-inflacionario-turbina-caixa-do-governo-que-da-43-bi-em-isencoes-deixa-fatura-para-2023-25498589
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/imposto-inflacionario-turbina-caixa-do-governo-que-da-43-bi-em-isencoes-deixa-fatura-para-2023-25498589
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/imposto-inflacionario-turbina-caixa-do-governo-que-da-43-bi-em-isencoes-deixa-fatura-para-2023-25498589
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/imposto-inflacionario-turbina-caixa-do-governo-que-da-43-bi-em-isencoes-deixa-fatura-para-2023-25498589
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Brasil 

Com apoio do governo, 
Senado votará se linha de 
energia pode passar em área 
indígena 
 
Projeto busca destravar Linhão de 
Tucuruí, que ligaria Roraima ao 
Sistema Nacional de Energia, mas é 
criticado por lideranças comunitárias 
 
Por Camila Zarur — Brasília 
03/05/2022 04h31  Atualizado há 59 
minutos 

 

 
Linhão de Tucuruí passa sobre o Rio 

Amazonas — Foto: Leo Caldas/Valor 

 

O Senado deve votar hoje um projeto 

que autoriza a passagem de linhas de 

transmissão de energia elétrica por 

terras indígenas. De autoria do senador 

Chico Rodrigues (União Brasil-RR), a 

proposta busca destravar casos como o 

do Linhão de Tucuruí, que ligará 

Roraima ao Sistema Nacional de 

Energia, mas que passa por dentro da 

Terra Indígena Waimiri-Atroari. 

 

O projeto classifica as linhas de 

transmissão como “relevante interesse 

público da União”. Dessa forma, a sua 

instalação em terras indígenas passaria 

a ser permitida. Isso porque a 

Constituição prevê que o uso dessas 

áreas reservadas só é autorizado se 

houver interesse público do país, desde 

que as comunidades afetadas sejam 

ouvidas. 

 

Defendido pelo governo de Jair 

Bolsonaro (PL), o leilão para a 

construção do Linhão foi feito em 2011, 

ainda durante o primeiro mandato da 

presidente Dilma Rousseff (PT). A obra, 

porém, não foi levada adiante. A 

responsável pelo empreendimento é a 

concessionária Transnorte Energia. 

 

A justificativa para o empreendimento é 

o isolamento de Roraima do Sistema 

Nacional de Energia. Hoje, o estado 

depende do fornecimento de energia da 

Venezuela, que é intermitente e que 

sofre com apagões frequentes. 

 

Para ligar Roraima ao fornecimento de 

energia nacional, é necessário construir 

o chamado Linhão de Tucuruí, uma 

linha de transmissão com 250 torres e 

extensão de 715 km. O percurso vai de 

Manaus, no Amazonas, até Boa Vista, 

capital roraimense. Para isso, porém, é 

preciso atravessar 122 km da Terra 

Indígena Waimiri-Atroari, onde vivem 

2,6 mil indígenas — entre eles, há a 

presença de povos isolados. 

 

De acordo com o Conselho Indígena de 

Roraima (CIR), as comunidades da área 

reservada não foram ouvidas para a 

construção do Linhão de Tucuruí. A 

entidade argumenta que não consultar 

os indígenas que vivem na terra que será 

impactada fere a Constituição e a 

Convenção 169 da Organização 

Internacional de Trabalho (OIT). 

 

A convenção prevê que, “antes de se 

empreender ou autorizar qualquer 

programa de prospecção ou exploração 

dos recursos existentes nas suas terras”, 

os governos devem consultar as 

comunidades afetadas “a fim de se 
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determinar se os interesses desses povos 

seriam prejudicados, e em que medida”. 

 

— As comunidades devem participar do 

debate para discutir as medidas de 

compensação, mitigação e indenização 

dos impactos, alguns deles irreversíveis 

—, diz Ivo Cípio Aureliano, assessor 

jurídico do CIR. 

 

Entre os impactos causados pela 

construção do linhão, Aureliano cita a 

restrição do uso da terra — de acordo 

com o advogado, cada torre de alta 

voltagem ocuparia uma área de 50m² —

, o que dificultaria atividades como a 

pesca e caça, essenciais paras as 

comunidades da região. 

 

No ano passado, o governo Bolsonaro 

conseguiu o aval da Funai e do Ibama 

para levar a obra adiante. O 

empreendimento, porém, enfrenta 

questionamentos na Justiça. Em um dos 

processos, a Justiça Federal do 

Amazonas condicionou a obra ao 

pagamento de R$ 133 milhões ao povo 

Waimiri Atroari como compensação 

pelo impacto. 

 

A decisão foi emitida em dezembro do 

ano passado, mas foi anulada em 

fevereiro devido a um outro processo 

que ainda aguarda julgamento. 

 

Mudanças do relator 
 
Para conseguir a aprovação do projeto, o 

relator da proposta no Senado, 

Vanderlan Cardoso (PSD-GO), pediu 

mudanças no texto para deixar mais 

clara a necessidade de ouvir as 

comunidades afetadas e garantir a 

indenização pelos impactos. Na nova 

redação, a projeto prevê que a 

implementação do empreendimento só 

poderá ser feita após a consulta às 

comunidades indígenas. A declaração de 

interesse público das linhas de 

transmissão de energia, porém, ainda 

precisará ser regulamentada pelo 

presidente da República, assim como 

serão feitos os cálculos para a 

indenização. 

 

Se aprovada no Senado, a proposta 

seguirá para votação na Câmara. 

 

https://oglobo.globo.com/brasil/meio-
ambiente/noticia/2022/05/com-apoio-
do-governo-senado-votara-se-linha-de-
energia-pode-passar-em-area-
indigena.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Moeda única na América 
Latina ‘une’ Lula e Guedes, 
mas é vista com ceticismo por 
economistas 
 
Ex-presidente Lula afirmou no fim de 
semana que uma moeda comum 
poderia reduzir a dependência do dólar, 
enquanto Guedes já afirmou em 
algumas ocasiões que ela facilitaria a 
integração econômica 

 
Adriana Fernandes e Luciana 
Dyniewicz, O Estado de S.Paulo 
03 de maio de 2022 | 05h00 

   
BRASÍLIA E SÃO PAULO - Defendida 

pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva no último sábado, 30, e já 

proposta pelo ministro 

da Economia, Paulo Guedes, a 

criação de uma moeda única 

na América Latina é vista com 

ceticismo por especialistas. Ainda que a 

adoção de uma política 

monetária unificada em diferentes 

países possa resultar em uma maior 

eficiência, aumentando o potencial de 

crescimento dos mercado envolvidos, 

colocar uma medida dessas seria muito 

difícil dadas as discrepâncias 

econômicas entre países 

como Brasil e Argentina.  

 

Por outro lado, analistas admitem que o 

sistema financeiro está mudando, as 

criptomoedas ganharam força com as 

sanções implementadas contra 

a Rússia após a invasão da Ucrânia, 

e os mercados passaram a buscar 

alternativas para não depender do 

dólar.  

A criação de união monetária na região 

voltou a ser tema de discussões após o 

ex-presidente Lula afirmar, no fim de 

semana, que o Brasil voltaria a 

restabelecer relação com a América 

Latina e que uma moeda única faria com 

que o País deixasse de depender 

do dólar. No mês passado, o candidato 

do PT ao governo do Estado de São 

Paulo, o ex-prefeito Fernando 

Haddad, e o economista Gabriel 

Galípolo (ex-presidente do banco Fator 

que tem colaborado com o partido) já 

haviam publicado um artigo no jornal 

Folha de S.Paulo em que defendiam a 

ideia, mas a adoção seria nos países 

da América do Sul – e não da América 

Latina.   

 

Na zona do euro, unificação monetária 

tem raiz no pós-II Guerra Mundial; um 

dos desafio para criação de moeda única 

no Mercosul seria a determinação 

política.  Foto: Antonio Bronic/Reuters 

  

Guedes também defendeu a criação de 

uma moeda única e a volta das 

negociações para a implantação do 

acordo da União Europeia com o 

bloco sul-americano de olho no interesse 

maior dos europeus em se aproximar do 

Brasil depois da crise 

energética causada pela guerra. Em 

frentes opostas na campanha eleitoral, o 

governo Bolsonaro e o PT se alinham 

nessa proposta, mas especialistas não 

acreditam que ela será tema de debate e 

muito menos garantia de votos 

nas eleições. Os problemas mais 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/lula-luiz-inacio-lula-da-silva
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lula-luiz-inacio-lula-da-silva
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-guedes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/america-latina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/politica-monetaria
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/russia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dolar
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pt
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sao-paulo-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sao-paulo-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fernando-haddad
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fernando-haddad
https://tudo-sobre.estadao.com.br/america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/uniao-europeia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eleicoes-2022
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centrais do País, 

como inflação e desemprego, devem 

dominar a agenda eleitoral.  

 

Para o economista José Júlio Senna, do 

Instituto Brasileiro de Economia 

(FGV/Ibre), o primeiro desafio para se 

criar uma moeda única no Mercosul ou 

na América do Sul seria a determinação 

política. Na zona do euro, o projeto de 

unificação monetária tem suas raízes no 

pós-II Guerra Mundial, quando os 

países europeus buscaram uma 

reaproximação, e ganhou força com a 

reunificação alemã. “Sem motivação 

política forte, essa ideia não anda em 

hipótese nenhuma. Onde está a 

determinação aqui? Quem vai empurrar 

isso politicamente?”, questiona. 

 

Além da determinação política, os países 

enfrentariam o desafio de convergir suas 

economias: inflação e dívida, 

principalmente, precisam estar em 

patamares próximos para a adoção de 

uma moeda comum. Isso porque, nesse 

caso, há também um único Banco 

Central com ferramentas reais para 

controlar a inflação. Hoje, porém, 

enquanto o Brasil registra uma inflação 

de 11,3% nos últimos 12 meses, na 

Argentina, o aumento dos preços é de 

55,1%. 

 

“A ideia como objetivo de longo prazo é 

sedutora. O que não teve ainda foram as 

etapas a serem vencidas antes que isso 

possa ser considerado com seriedade. A 

ideia de uma integração econômica mais 

profunda é atraente, o problema é que 

não fizemos ainda o dever de casa. Nem 

nacionalmente e nem regionalmente”, 

diz o embaixador Marcos Azambuja, 

conselheiro emérito do Centro Brasileiro 

de Relações Internacionais (Cebri). 

 

A economista-chefe da Tendências 

Consultoria, Alessandra Ribeiro, destaca 

que os países da região têm arcabouços 

econômicos diferentes que dificultam 

uma convergência. A Argentina, por 

exemplo, não tem um Banco Central 

independente, explica.  “Antes de uma 

moeda única, os países precisam ter 

fluidez de mercadorias e mão de obra. Aí 

poderíamos começar a discussão de 

união monetária.” 

 

O ex-secretário de comércio exterior e 

sócio da BMJ Consultoria Associados, 

Welber Barral, também afirma que o 

processo de unificação de moedas seria 

complexo, assim como foi na zona do 

euro. Ele pondera, no entanto, que a 

ideia “não é ruim”, pois permitiria uma 

certa independência do dólar, algo que 

a China também vem tentando e que 

ganhou relevância com a guerra na 

Ucrânia. “O mundo das moedas está 

mudando. O que vai ser não sabemos. 

Vamos ter que pensar em modelos de 

moedas escriturais, de criptomoedas, de 

compensação entre Bancos Centrais, 

antes de pensar que você vai ter conta 

corrente ou pagamento numa moeda 

comum.” 

 

De acordo com o pesquisador da 

Universidade Harvard Hussein Kalout, 

as criptomoedas podem ser “o futuro” 

das transações financeiras e de comércio 

entre os países, mas será muito difícil 

fugir do padrão dólar. “Especialmente 

tendo em consideração que boa parte 

das reservas brasileiras está em dólar.” 

 

Propostas 
 
A moeda única proposta por Haddad e 

Galípolo seria utilizada para fluxos 

comerciais e financeiros entre os 

mercados da região e teria 

um câmbio flutuante entre as moedas 

dos países – que poderiam adotá-la ou 

não domesticamente. A estratégia por 

trás de sua criação é a de “acelerar o 

processo de integração regional, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
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constituindo um poderoso instrumento 

de coordenação política e econômica 

para os povos sul-americanos”, diz o 

texto. 

 

Já a sugestão de Paulo Guedes apareceu 

pela primeira vez em junho de 2019, 

quando o presidente Jair Bolsonaro 

visitou a Argentina, então comandada 

pelo ex-presidente Mauricio Macri. À 

época, o ministro disse a jornalistas se 

tratar de uma “conjectura”, mas lançou a 

ideia (que já havia sido discutida em 

reunião fechada com a equipe de Macri) 

em um encontro com empresários e 

ministros argentinos. Na ocasião, surgiu 

até um nome para a moeda (peso-real) e 

a proposta era de adoção apenas nos 

dois países. 

 

Em agosto do ano passado, Guedes 

voltou a tocar no assunto em uma 

reunião da Comissão de Relações 

Exteriores do Senado. O ministro 

afirmou, então, que em até 20 anos 

deverão existir no máximo seis moedas 

relevantes no mundo – o dólar, o euro e 

o renminbi, da China, seriam três delas, 

e uma moeda única da América Latina 

poderia ser uma também. “Poderíamos 

ter uma integração completa e, neste 

sentido, o Brasil assumiria uma função 

como a da Alemanha na Europa”, 

disse na ocasião. Na União Europeia, a 

Alemanha serve como uma espécie de 

âncora para as economias da região. 

 

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

ias/geral,moeda-unica-america-latina-

lula-guedes-ceticismo,70004055533  
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Economia 

Servidores do Banco Central 
retomam greve nesta terça-
feira; entenda demandas 
 
Funcionários estão pedindo 
recomposição salarial de 27% e ainda 
esperam por reunião com o ministro da 
Casa Civil, Ciro Nogueira 

 
Thaís Barcellos, O Estado de S.Paulo 
03 de maio de 2022 | 09h30 

 
Os servidores do Banco 

Central retomam nesta terça-feira, 3, 

uma greve por tempo 

indeterminado,  em tentativa de avançar 

nas negociações com a diretoria da 

autarquia e com o governo. A categoria 

já havia ficado em suspensão no período 

entre 20 de abril e 2 de maio. 

 

Sede do Banco Central; funcionários do 

BC pedem recomposição salarial de 27% 

Foto: Dida Sampaio/Estadão 

 

Segundo o presidente do Sindicato 

Nacional de Funcionários do BC (Sinal), 

Fábio Faiad, os servidores decidiram 

retomar a greve porque, desde o início 

da trégua dada pela categoria, não houve 

a reunião com o ministro da Casa 

Civil, Ciro Nogueira, que o presidente 

do BC, Roberto Campos Neto, havia 

prometido.  

Tampouco houve, segundo Faiad, 

resposta ao pedido dos servidores nem 

outra proposta do governo, além do 

reajuste de 5% indicado pelo Planalto, 

que, segundo ele, é insuficiente. 

 

Os funcionários do BC pedem 

recomposição salarial de 27%, além de 

outras ações de reestruturação de 

carreira, como a exigência de nível 

superior para concurso de técnico e a 

mudança do nome do cargo de analista 

para auditor. Um analista do BC ganha 

em média R$ 26,3 mil mensais.  

 

Faiad afirmou que a retomada do 

movimento grevista deve seguir as 

mesmas características da primeira fase, 

iniciada em 1º de abril. Mas disse que o 

Comitê de Política Monetária (Copom) 

de maio, que ocorre na semana que vem, 

não deve ser afetado, uma vez que o 

Boletim Focus já foi atualizado. 

 

Na primeira fase da greve, os boletins e 

as divulgações estatísticas do BC foram 

interrompidas e houve atraso na 

publicação da ptax diária. O Pix foi 

mantido, com o monitoramento e a 

manutenção em esquema de 

contingência, assim como o Sistema de 

Pagamentos Brasileiro (SPB). 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,servidores-banco-central-
retomam-greve-terca-
npre,70004055792  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Para bancar obras fora do 
teto, Economia defende usar 
dinheiro de privatizações 
 
Plano seria colocado em prática em 
eventual segundo mandato de 
Bolsonaro 
 
2.mai.2022 às 20h11 
Fábio PupoIdiana Tomazelli 
BRASÍLIA 
 
O Ministério da Economia defende 

retirar do alcance do teto de gastos 

as obras públicas bancadas com 

recursos obtidos com a privatização de 

empresas estatais ou a venda de ações 

em poder da União. 

 

O plano é permitir que, em eventual 

segundo mandato, o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) amplie os 

investimentos, cada vez mais 

comprimidos devido ao crescimento das 

despesas obrigatórias no espaço dado 

pelo teto. 

 

Estimativas preliminares do governo 

indicam que a previsão para 

investimentos no Orçamento de 

2023 pode ficar na casa dos R$ 30 

bilhões. O número ainda pode sofrer 

alteração até o envio da proposta, no fim 

de agosto, mas é considerado muito 

baixo. 

 

 
Guedes e Bolsonaro conversam durante 

evento no Banco do Brasil. 

- 07.abr.2022-REUTERS/Adriano 

Machado 

 

A contínua redução dos investimentos 

tem incomodado o presidente, que 

busca a reeleição. Na última sexta-feira 

(29), ele acenou com uma mudança no 

teto para turbinar as obras no futuro. A 

alteração seria tratada após as eleições. 

 

"No ano passado, nós tivemos um 

excesso de arrecadação, na casa dos R$ 

300 bilhões. Você não pode usar um 

centavo disso na infraestrutura dado a 

emenda constitucional do teto lá atrás. 

Isso daí muita gente discute que tem que 

ser alterado alguma coisa, a gente vai 

deixar para o futuro, depois das eleições, 

discutir essa questão", disse na última 

semana Bolsonaro, em entrevista à 

Rádio Metrópole FM, de Cuiabá (MT). 

 

De acordo com integrantes da Economia 

ouvidos pela Folha após a fala do 

presidente, a ideia é vender estatais ou 

ações de empresas que estão na carteira 

de bancos como o BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social) e direcionar os 

recursos para investimentos e para a 

redução de desigualdades econômicas 

do país. 

 

Uma das vertentes é chamada de 

"reconstrução nacional", que permitiria 

investir em obras públicas, como 

hidrelétricas, a partir dessas vendas. 
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De acordo com envolvidos nas 

discussões, apenas gastos não 

recorrentes seriam alvo da flexibilização 

e ficariam fora do teto. Isso porque, pela 

LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

recursos de privatizações não podem ser 

usados para pagar uma despesa 

corrente (como parcelas do novo Bolsa 

Família), exceto se o direcionamento for 

para custear benefícios previdenciários. 

 

Seria necessária uma PEC (proposta de 

emenda à Constituição) para retirar 

despesas da regra do teto. O limite foi 

criado em 2016 e impede o crescimento 

dos gastos federais para além da 

inflação. 

 

A interpretação no governo é que o teto 

foi desenhado para impedir a máquina 

pública de crescer –ou seja, para limitar 

gastos correntes como salários de 

servidores e aluguéis–, mas que os 

esforços para a redução de 

desigualdades econômicas (como 

programas de transferência de renda) e 

a transferência de riquezas não 

precisariam ficar limitados. 

 

Apesar dessa visão, uma retirada 

completa do Auxílio Brasil do teto 

encontra resistências entre os 

integrantes da equipe econômica. 

 

O fundo a receber os recursos das 

privatizações é estudado pelo menos 

desde o ano passado pelo Ministério da 

Economia. Em agosto, o governo chegou 

a inserir a previsão em um rascunho da 

PEC dos Precatórios, que previa um 

porcentual de recursos a serem 

destinados aos mais vulneráveis. 

 

Pela proposta da época, 60% seriam 

destinados ao abatimento da dívida 

pública. O restante da divisão seria de 

20% para pagamento de precatórios e 

20% para a área social. 

Mas, na última hora, a equipe 

econômica recuou da ideia com a 

justificativa de que a discussão é 

complexa. 

 

Mesmo assim, o uso das privatizações 

para gerar recursos para o Fundo Brasil 

continuou sendo defendido e tem 

ganhado atenção de Guedes, conforme o 

calendário eleitoral se aproxima. 

 

A interlocutores, o ministro tem 

sinalizado que a vinculação dos 

investimentos pode ajudar inclusive a 

vencer resistências políticas às 

privatizações. 

 

Em tratativas internas, a nova divisão 

cogitada é 50% das receitas para reduzir 

a dívida, 25% para transferências de 

renda e 25% para o plano de 

reconstrução nacional. 

 

MUDANÇA NO TETO APROXIMA 
BOLSONARO DE RIVAIS NAS 
ELEIÇÕES 
 
Ao defender a ampliação dos 

investimentos e acenar em direção a 

uma mudança no teto de gastos, 

Bolsonaro sinaliza usar a mesma 

bandeira levantada de forma mais 

drástica por outros candidatos ao 

Palácio do Planalto. 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT), primeiro colocado nas 

pesquisas de intenção de voto, e o ex-

ministro Ciro Gomes (PDT) já falaram 

publicamente na possibilidade de 

derrubar o teto se forem eleitos. 

 

Aliados de Bolsonaro têm batido na tecla 

de que o teto é inexequível sob qualquer 

governo. Por isso, essa ala defende uma 

articulação capitaneada pelo atual 

presidente para mexer na regra e 

permitir que receitas extraordinárias ou 
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ganhos vultosos de arrecadação sejam 

direcionados a investimentos. 

 

Por outro lado, o tema é considerado 

delicado nesse momento. No Planalto, 

auxiliares avaliam que não é hora ainda 

para se falar em mudanças na regra. 

 

Entre técnicos do Ministério da 

Economia, há a percepção de que o teto 

será um tema central nos debates 

econômicos durante a eleição. 

 

Ainda que o teto já tenha sido alterado 

por ao menos cinco emendas 

constitucionais desde o início da gestão 

Bolsonaro, a percepção é que o quadro 

fiscal é insustentável para os próximos 

anos. 

 

Para 2023, o projeto de LDO (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias) prevê R$ 

108,2 bilhões em despesas 

discricionárias, sobre as quais o governo 

tem maior manejo. Mais de R$ 70 

bilhões, porém, vão apenas para o 

custeio e funcionamento da máquina 

pública. 

 

Nos anos seguintes, a situação é ainda 

mais dramática devido à continuidade 

do avanço em gastos como salários e 

benefícios sociais. 

 

Em 2022, o governo já tem enfrentado 

dificuldades. Mesmo após uma 

ampliação de mais de R$ 100 bilhões no 

teto, aprovada na PEC dos Precatórios, a 

Economia tem precisado cortar recursos 

de ministérios para cumprir despesas 

obrigatórias ou cumprir promessas 

políticas, como a concessão de reajustes 

a servidores. 

 
MUDANÇA EM ESTUDO 
 
Como é hoje? 

 

 O teto de gastos impede as 

despesas federais totais de 

crescerem além da inflação 

 

Como é a ideia? 

 

 Ficariam fora do cálculo do teto 

investimentos ou ações sociais a 

serem feitos com recursos de um 

fundo, que seria abastecido com 

dinheiro de privatizações ou 

vendas de outros ativos públicos. 

 

O que é necessário para a ideia 

entrar em vigor? 

 

 Uma PEC (proposta de emenda à 

Constituição), já que a regra do 

teto de gastos está na Carta 

Magna desde 2016 

 

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

o/2022/05/para-bancar-obras-fora-do-

teto-economia-defende-usar-dinheiro-

de-privatizacoes.shtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Dólar tem sessão de ajuste 
após salto da véspera e é 
negociado a R$ 5,02 
 
Bolsa de Valores opera no campo 
positivo nesta manhã, próxima da 
estabilidade 

 
3.mai.2022 às 9h32Atualizado: 
3.mai.2022 às 11h14 
Lucas BombanaNathalia Garcia 
SÃO PAULO 
 
Com a atenção dos investidores voltada 

para as decisões de política monetária 

no Brasil e nos Estados Unidos previstas 

para quarta-feira (4), o mercado opera 

em uma espécie de compasso de espera 

nesta terça (3). 

 

Após saltar 2,6% no primeiro pregão do 

mês, o dólar registrava queda de 0,94% 

frente ao real por volta das 11h10, cotado 

a R$ 5,024 para venda. 

 

Contribui para o movimento observado 

hoje a atuação do BC (Banco Central) no 

mercado de câmbio. Na manhã desta 

terça, o BC vendeu US$ 1 bilhão em um 

leilão extraordinário de 20 mil contratos 

de swap cambial tradicional. Todos os 

contratos ofertados foram vendidos, 

sendo 18.050 com vencimento em 1º de 

dezembro de 2022 e 1.950 para 3 de abril 

de 2023. 

 

Essa foi a terceira atuação 

extraordinária da autoridade monetária 

nas últimas duas semanas em meio à 

disparada da moeda norte-americana 

frente ao real. Em 22 de abril, o BC 

vendeu US$ 571 milhões no mercado à 

vista de câmbio, quando o dólar havia 

subido 4,04%, e quatro dias depois, 

injetou mais US$ 500 milhões em leilão 

de 10 mil contratos de swap cambial 

depois de a divisa tocar a cotação de R$ 

5. 

 

Quando o BC oferta um contrato de 

swap, isso equivale a uma venda de 

dólares no mercado futuro. A autoridade 

monetária busca, dessa forma, assegurar 

que há oferta para atender a um 

aumento da procura pela moeda 

estrangeira. Com isso, tenta evitar que 

essa demanda eleve as cotações e acirre 

a volatilidade no câmbio. 

 

"Acreditamos que a ação do BC será de 

eficácia limitada para conter a 

desvalorização do real, uma vez que se 

trata mais de uma tendência global de 

valorização do dólar", avaliam os 

analistas da XP, em relatório. 

 

 
Cédulas de dólar dos Estados Unidos 

- Marcello Casal Jr. - 2.mai.2019/ABr 

 

BOLSA ESTÁVEL 
 
Já o índice acionário Ibovespa da Bolsa 

de Valores, que na véspera marcou 

desvalorização de 1,15%, operavam com 

ganhos modestos, em alta de 0,23%, aos 

106.880 pontos. 

 

Por aqui, os investidores também 

seguem na expectativa quanto às 

decisões de política monetária no Brasil 

e nos Estados Unidos. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/lucas-bombana.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/nathalia-garcia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/dolar-avanca-com-temores-sobre-altas-de-juros-nos-eua-e-lockdowns-na-china.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/dolar-avanca-com-temores-sobre-altas-de-juros-nos-eua-e-lockdowns-na-china.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/dolar-volta-a-subir-com-receios-sobre-fed-e-china.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/dolar-volta-a-subir-com-receios-sobre-fed-e-china.shtml
http://www.folha.com.br/
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A expectativa majoritária no mercado 

aponta para um aumento de 1 ponto 

percentual na taxa Selic ao final do 

encontro do Copom (Comitê de Política 

Monetária) do BC nesta quarta, para 

12,75% ao ano. 

 

Nos Estados Unidos, os agentes de 

mercado apostam em uma alta de 0,50 

ponto percentual, levando a taxa básica 

de juros norte-americana para 1% ao 

ano. 

 

No exterior, os principais índices 

acionários americanos operam sem uma 

clara tendência definida. O S&P 500 

operava estável e o Dow Jones recuava 

0,26%, enquanto o Nasdaq tinha ganhos 

de 0,15%. 

  

Segundo Rachel de Sá, chefe de 

economia da Rico, assim como já tem 

sido observado ao longo das últimas 

semanas, preocupações relativas à 

inflação alta em escala global e o risco de 

desaceleração da economia trazido pela 

alta dos juros seguem pesando para o 

humor dos investidores. 

 

"Essas discussões têm ofuscado a maior 

parte dos outros acontecimentos e 

dados. Esse foi o caso dos resultados de 

atividade econômica e contas públicas 

referentes a fevereiro divulgados nesta 

segunda, que mostraram leve alta da 

economia brasileira no mês (após forte 

queda em janeiro) e o risco fiscal de 

curtíssimo prazo perdendo força", diz a 

especialista. 

 

Entre os destaques positivos da Bolsa 

brasileira no dia, os papéis da Localizava 

avançavam 3,5%, depois de a companhia 

ter reportado na noite passada um 

aumento de 7,3% no lucro líquido do 

primeiro trimestre, para R$ 517,4 

milhões. 

 

"A Localiza apresentou um resultado 

sólido, em linha com as expectativas de 

mercado, impactado principalmente 

pela depreciação da sua frota e dos 

preços dos carros novos, mas 

conseguindo crescer em quase 1 p.p. sua 

margem bruta no período, mostrando 

boa gestão dos seus ativos, mesmo em 

um cenário macroeconômico sensível", 

aponta Rodrigo Crespi, analista da 

Guide Investimentos. 

 

Ainda na agenda doméstica, o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) divulgou mais cedo dados da 

produção industrial, que teve variação 

positiva de 0,3% em março, na 

comparação com fevereiro. 

 

O resultado veio próximo das projeções 

do mercado financeiro. Analistas 

consultados pela agência Bloomberg 

esperavam elevação de 0,2% na 

mediana. 

 

"De maneira geral, os dados de produção 

industrial continuam ruins na esteira do 

nível de renda baixo e reforçam nosso 

cenário de PIB (Produto Interno Bruto) 

de 0,3% no acumulado de 2022", diz 

André Perfeito, economista-chefe da 

Necton. 
 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/dolar-comeca-esta-terca-
em-baixa-as-vesperas-de-decisao-
sobre-juros.shtml  
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/dolar-comeca-esta-terca-em-baixa-as-vesperas-de-decisao-sobre-juros.shtml
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Xingamentos do juiz contra 
réu configuram nulidade de 
julgamento por parcialidade 
 
3 de maio de 2022, 10h12 
Por Danilo Vital 
 
O uso de palavras desrespeitosas sobre o 

réu configura nulidade por parcialidade 

do julgador, mesmo que não tenham 

sido registradas por escrito no voto 

proferido. Ainda que nenhum juiz seja 

axiologicamentre neutro, não se pode 

negar que o envolvimento emocional 

com o fato apurado pode interferir na 

sua imparcialidade, atributo que faz 

parte do devido processo legal. 

 

Réu por estupro de vulnerável foi 

ofendido em voto divergente que 

confirmou a condenação no TJ-PR 
TJ PR 

 

Com esse entendimento, a 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça concedeu a 

ordem em Habeas Corpus para anular 

um julgamento de apelação proferido 

em que o Tribunal de Justiça do Paraná 

manteve a condenação de um homem 

pelo crime de estupro de vulnerável 

contra a própria filha. 

O caso foi julgado pela 3ª Câmara 

Criminal do TJ-PR. O relator, 

desembargador Gamaliel Seme Scaff, 

identificou que as provas levantaram 

incongruências e deixavam dúvidas, e 

com isso votou pela absolvição por 

insuficiência probatória. 

 

Abriu a divergência o desembargador 

Paulo Vasconcelos, que votou por 

manter a condenação por entender que 

a narrativa da acusação foi lúcida, segura 

e consonante com outros elementos de 

prova, como os depoimentos de 

psicóloga e pedagoga envolvidas no 

caso. 

 

Na sessão de julgamento, Vasconcelos 

disse que ficou horrorizado com o relato 

da vítima, criança que teria sido abusada 

no período entre os 6 e 11 anos de idade. 

Chamou o réu de "suposto pai, porque 

nem pai podia ser... Uma pessoa dessas 

é um animal! Um animal!" 

 

Disse que o caso o lembrou da própria 

neta, uma criança de tenra idade. "Não 

me conformo! Não me conformo!", 

afirmou. "Então, olha, isso aí me 

emociona e eu como magistrado jamais 

absolveria um cidadão desse!", bradou. 

 

"Absolver um animal desse! Esse cara foi 

um animal! Pra mim, um animal!", 

complementou. O voto divergente se 

sagrou vencedor, e a condenação foi 

mantida. As ofensas ao réu não foram 

incluídas por escrito no voto vencedor. 

 

Relator no STJ, o desembargador 

convocado Olindo Menezes destacou 

que a Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional exige que o julgador trate os 

envolvidos no processo com urbanidade. 

E apontou que as falas do 

desembargador Paulo Vasconcelos 

extrapolaram em muito essa previsão. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-03/stj-anula-julgamento-desembargador-chamou-reu-animal2#author
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"As desrespeitosas expressões que lhe 

foram dirigidas oralmente na sessão de 

julgamento da apelação exorbitam 

claramente de uma mera questão de 

falta de urbanidade, parar configurar 

visível falta de imparcialidade e, 

portanto, caso de nulidade por 

suspeição", afirmou. 

 

Ao chamar o réu de porco e dizer que 

jamais absolveria "um animal desses", o 

julgador ofendeu a garantia 

constitucional da imparcialidade, 

componente do devido processo legal e 

que deve ser observada em todo e 

qualquer julgamento em um sistema 

acusatório. A conclusão da 6ª Turma foi 

unânime. 

 

HC 718.525 

 

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

03/stj-anula-julgamento-

desembargador-chamou-reu-animal2   
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Grávidas seguem presas após 
adiência de custódia em um 
terço dos casos 
 
3 de maio de 2022, 10h41 
 
Apesar de avanços legislativos 

assegurarem direitos mínimos às mães 

em privação de liberdade e a seus filhos, 

pesquisa elaborada pelo Conselho 

Nacional de Justiça em parceria com o 

Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud) revela 

violações aos direitos dessas pessoas. 

 

Os dados do levantamento que 

investigou a realidade da gestação, 

lactação, maternidade e da primeira 

infância nos contextos do sistema 

prisional e do sistema socioeducativo 

foram apresentados, na quinta-feira 

(28/4), no Seminário Nacional do Pacto 

pela Primeira Infância. 

 

O relatório contém cerca de 150 análises 

quantitativas, entre gráficos e tabelas. 

Além do cruzamento de dados, de 

análise de normas e decisões judiciais, a 

pesquisa também entrevistou 200 

pessoas de 18 comarcas em cidades de 

pequeno, médio e grande porte, entre 

defensores públicos, membros do 

Judiciário e do Executivo estadual e 

municipal. Segundo a pesquisadora do 

Pnud Luciana Garcia, por conta da 

pandemia da Covid-19, não foi possível 

fazer as entrevistas com as mulheres 

presas nem as adolescentes internadas. 

 

De acordo com a pesquisa, em 2020, 

31,6% de gestantes ouvidas em 

audiências de custódia tiveram prisão 

preventiva decretada — em tendência de 

redução em relação aos anos anteriores. 

O número de mulheres não grávidas foi 

levemente superior (42,4%). Em 2016, o 

percentual de mulheres grávidas ou não 

grávidas sentenciadas com prisão 

preventiva após audiência de custódia 

chegava a quase 50%. 

 

O estudo revela ainda que o número de 

mulheres presas gestantes ou de 

adolescentes em regime de internação 

no sistema socioeducativo grávidas ou 

com filhos de até seis anos de idade está 

diminuindo nos últimos anos. 

 

No entanto, ainda há violações de 

direitos que podem ser evitadas. A 

pesquisadora do Pnud Paola Stuker cita 

como exemplo a que não está observado 

integralmente o habeas corpus coletivo 

julgado pelo STF em 2018, que orientou 

que seja convertida a prisão preventiva 

de mulheres gestantes ou mães de 

crianças até 12 anos em prisão 

domiciliar. 

 

"As normas legislativas não têm sido 

aplicadas de maneira integral pelo 

Judiciário", afirma Paola Stuker. 

Considerada a fase mais decisiva do 

desenvolvimento humano, especialistas 

recomendam que as crianças na 

primeira infância vivam em condições 

saudáveis, em ambientes seguros e 

acolhedores. "Certamente uma 

realidade muito diferente da que vemos 
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nas penitenciárias e nas unidades do 

sistema socioeducativo." 

 

"Precisamos que a criança esteja com a 

mãe, pois já sabemos todas as 

consequências que essa privação pode 

causar", destaca a psicóloga Manuela 

Amorim, coordenadora de Atenção às 

Mulheres e Grupos Específicos do 

Departamento Nacional Penitenciário 

(Depen). 

 

O levantamento reuniu diversas 

informações de mais de 10 bases de 

dados, tanto do CNJ como de outras 

entidades, como o Instituto Alana. O 

cruzamento das informações de 

sistemas do Conselho com o Cadastro 

Único de Programas Sociais do Governo 

Federal é considerado uma inovação 

importante e um dos maiores ganhos 

desse trabalho. Ele permitiu obter 

informações mais detalhadas sobre as 

mulheres presas, como renda, cor e 

escolaridade, entre outras. 

 

A pesquisa qualitativa destacou questões 

estruturais que impedem o 

levantamento de dados estatísticos do 

perfil dessas mulheres. Conforme 

identificado pelas pesquisadoras 

Luciana Garcia e Thais Duarte, "o 

racismo que fundamenta o sistema 

penal brasileiro estende-se ao sistema de 

proteção da primeira infância e orienta 

tanto os posicionamentos sobre o 

exercícios da maternidade pela mulher 

considerada criminosa como a 

fragilidade do desenho de políticas 

públicas que sequer conhecem o perfil 

das mulheres que são mães e de seus 

filhos". 

 

Desafios 

 

Com base em um recorte que analisou a 

chance de mulheres grávidas com e sem 

antecedentes criminais serem 

encarceradas, a pesquisa revelou que 

estar grávida no momento da audiência 

de custódia, mas não ter antecedentes 

criminais conferiu redução de 62% na 

chance de a decisão do juiz ser pela 

prisão preventiva. Já quando a gestante 

não é mais ré primária, a diminuição da 

chance de ser mantida em cárcere é 

substancialmente menor: 29%. 

 

"A despeito dos avanços normativos, 

ainda há desafios a serem superados 

também na esfera do Poder Judiciário", 

afirmou a defensora pública Liana 

Lisboa Correia, que atua no 

Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário e 

Socioeducativo do CNJ. 

 

Ela destacou a publicação da Resolução 

CNJ n. 369/2021, que estabeleceu 

procedimentos e diretrizes para 

substituição da privação da liberdade de 

gestantes mães, pais e responsáveis por 

crianças com deficiência, como uma das 

normas fundamentais na concretização 

do acesso à Justiça de mulheres e jovens 

privadas de liberdade. 

 

A pesquisadora Paola Stuker aponta a 

difícil contradição a ser superada. "O 

ambiente carcerário é extremamente 

hostil para essas crianças, mas, ao 

mesmo tempo, se a mãe está presa e a 

criança não está com a mãe, ela está 

protegida do ambiente, mas tem o 

direito violado de estar com junto de sua 

mãe." 

 

Das 32 unidades prisionais pesquisadas, 

só existe possibilidade de se fazer exame 

pré-natal em duas. Em 23 delas, as 

mulheres podem ser encaminhadas a 

locais externos de exames e em sete não 

há nenhuma possibilidade. "A lógica 

prisional foi construída por homens e 

para homens", afirma a também 

pesquisadora Liana Lisboa. 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3681
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3681
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A juíza Roberta Barrouin, da Vara de 

Execuções Penais do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro (TJ-RJ), cita o 

programa Amparando os Filhos, do TJ-

RJ, como exemplo de política pública 

voltada para mulheres encarceradas, 

grávidas e mães de crianças na primeira 

infância. O projeto ampara e apoia filhos 

e mães, a fim de que não percam seus 

vínculos e foi inspirado no projeto de 

mesmo nome do Tribunal de Justiça de 

Goiás (TJ-GO). 

 

"O projeto nasceu da necessidade de 

cumprirmos as normas espalhadas por 

todo o ordenamento jurídico, de 

proteção às crianças e jovens. É dever da 

família, mas não só da família, da 

sociedade e do Estado assegurar a 

efetivação dos direitos das crianças e 

adolescentes", defende. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do Conselho Nacional de Justiça. 

 

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

03/terco-gravidas-seguem-presas-

audiencia-custodia  
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TJ-RJ anula repasse de parte 
de taxas judiciais a entidades 
de advogados 
 
3 de maio de 2022, 8h42 
Por Sérgio Rodas 
 
A Constituição do Rio de Janeiro 

estabelece que as custas judiciais serão 

destinadas exclusivamente ao custeio 

dos serviços relacionados às atividades 

específicas da Justiça. 

 

E, por entender que a Caixa de 

Assistência dos Advogados do Rio 

(Caarj) e o Instituto dos Advogados 

Brasileiros (IAB) não são essenciais para 

o funcionamento do Judiciário, o Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro declarou nesta segunda-feira 

(2/5) a inconstitucionalidade do repasse 

de parte das taxas judiciais recolhidas 

pela corte às duas entidades. 

 

TJ-RJ decidiu anular o repasse de parte 

de taxas judiciais a Caarj e IAB 
Reprodução 

 

A transferência é prevista pela Lei 

estadual 6.369/2012. De acordo com a 

norma, 10% das custas são destinados às 

duas entidades. Desse percentual, 9,3% 

vai para a Caarj e 0,7%, para o IAB. O 

repasse existia desde 1986, quando foi 

instituído pela Lei estadual 1.010. 

 

A ação foi movida pelo Ministério 

Público do Rio, após representação do 

advogado Luis Eduardo Salles 

Nobre. O MP-RJ sustentou que a 

transferência de valores é 

inconstitucional, pois configura 

benefício indevido a duas entidades 

privadas que não são essenciais à 

Justiça. 

 

A decisão tem efeito ex nunc. Portanto, 

vale daqui para frente, seus efeitos não 

retroagem. 

 

Prevaleceu no julgamento o voto 

divergente do desembargador Nagib 

Slaibi Filho, que foi designado para 

redigir o acórdão. 

 

Outro lado 

 

A Caarj afirmou 

à ConJur que recorrerá da decisão. A 

instituição disse que está aguardando a 

publicação do acórdão no Diário Oficial, 

que revela a íntegra dos votos, para 

analisar os próximos passos do processo 

e interpor embargos de declaração. 

 

O presidente nacional do IAB, Sydney 

Sanches, também declarou que irá 

examinar o acórdão para verificar a 

extensão da decisão e definir os 

procedimentos processuais cabíveis. 

Segundo ele, a matéria ainda pode ser 

apreciada pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

 

Caso semelhante 

 

O TJ-RJ, em 2018, proibiu que 

cartórios extrajudiciais cobrassem taxas 

destinadas a entidades assistenciais de 

servidores do Judiciário fluminense. Os 

cartórios cobravam R$ 14,87 para cada 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-03/tj-rj-anula-repasse-taxas-judiciais-entidades-advogados#author
https://www.conjur.com.br/2018-mar-08/cartorios-rio-nao-podem-cobrar-15-caixas-servidores
https://www.conjur.com.br/2018-mar-08/cartorios-rio-nao-podem-cobrar-15-caixas-servidores
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ato extrajudicial praticado no estado do 

Rio, como casamento, escritura de 

compra e venda, protesto e doação. 

 

O dinheiro era repassado à Mútua dos 

Magistrados do Estado do Rio de 

Janeiro, às caixas de Assistência do 

Ministério Público, dos Procuradores e 

dos Membros da Assistência Judiciária 

do Estado do Rio de Janeiro e à 

Associação dos Notários e Registradores 

do Estado do Rio de Janeiro. Todas as 

entidades são elencadas no parágrafo 1º 

do artigo 10 do Decreto-Lei 122/1969. 

 

Após ter sido provocada pelo 

advogado Luis Eduardo Salles Nobre, a 

Procuradoria-Geral da República moveu 

ação direta de inconstitucionalidade 

contra a norma. Em junho de 2017, 

o Supremo Tribunal Federal entendeu 

que o repasse contraria a Carta Magna. 

Para o relator da ação, ministro 

Alexandre de Moraes, "há clara censura 

da jurisprudência da corte no tocante à 

destinação desses valores a 

entidades privadas, estranhas à 

estrutura do Estado". 

 

Como o tempo passou e as taxas 

continuaram a ser cobradas, Salles 

Nobre pediu à PGR que instaurasse 

procedimento para investigar suposta 

afronta ao acórdão do Supremo. 

 

Os procuradores concordaram e 

pediram, em 26 de janeiro deste ano, 

esclarecimentos sobre o assunto ao 

então presidente do TJ-RJ, 

desembargador Milton Fernandes de 

Souza. Caso a PGR entendesse que a 

corte estava desrespeitando ordem do 

STF, moveria reclamação 

constitucional. 

 

O TJ-RJ decidiu, então, agir. No Aviso 

Conjunto TJ/Corregedoria-Geral de 

Justiça 4/2018, de 19 de fevereiro, Souza 

e o corregedor-geral, Claudio de Mello 

Tavares, avisam os cartorários que eles 

devem "cessar imediatamente" a 

cobrança das taxas. 

 

Processo 0049614-

42.2018.8.19.0000 
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Projeto de Pacheco altera 
índice de correção de ações 
judiciais 
 
A proposta modifica a CLT e o Código 
Civil "pacificar o entendimento" sobre 
quais taxas de juros e correção 
monetária devem ser aplicadas às 
indenizações trabalhistas e cíveis pelos 
tribunais brasileiros. 
 
terça-feira, 3 de maio de 2022 
 
Nesta segunda-feira, 2, o presidente do 

Senado Federal, Rodrigo Pacheco, 

apresentou o PL 1.086/22, que altera 

a CLT e o Código Civil com o objetivo 

de "pacificar o entendimento" sobre 

quais taxas de juros e correção 

monetária devem ser aplicadas às 

indenizações trabalhistas e cíveis pelos 

tribunais brasileiros. 

 

 
Projeto de Pacheco altera índice de 

correção de ações judiciais.(Imagem: 

Waldemir Barreto/Agência Senado) 

 

De acordo com a proposição, na CLT, a 

atualização dos créditos decorrentes de 

condenação judicial será feita pela 

variação do IPCA-E, ou por índice que 

venha a substituí-lo, calculado pelo 

IBGE, que deverá ser aplicado de forma 

uniforme por todo o prazo decorrido 

entre a condenação e o cumprimento da 

sentença. 

 

Já o Código Civil passaria a vigorar com 

as seguintes alterações: não cumprida a 

obrigação, responde o devedor por 

perdas e danos, mais atualização 

monetária correspondente ao IPCA-E; 

juros equivalentes à remuneração 

adicional dos depósitos de poupança, 

conforme previsto no inciso II do caput 

do art. 12 da lei 8.177/91; e honorários 

de advogado. 

 

Como justificativa do projeto, Pacheco 

afirma que o ordenamento jurídico 

pátrio tem sofrido com graves 

inseguranças advindas, de um lado, da 

falta de atualização da legislação 

vigente relacionada à correção 

monetária e aos juros de mora e, de 

outro, das interpretações conflitantes 

conferidas às normas atuais pelos 

diversos órgãos e instâncias do Poder 

Judiciário. 

 

"Portanto, já tarda que uma lei venha 

a pacificar assunto tão importante 

para a segurança jurídica e para o 

ambiente de negócios nacionais. Dessa 

maneira, o meu objetivo, com o 

presente PL, é o de simplificar e impor 

justiça para todos os juros praticados 

no meio judicial." 

 

O presidente do Senado salienta ainda 

que está atuando para "corrigir 

injustiças históricas" e para "aumentar 

a produtividade do Judiciário". 

 

 Leia a íntegra da proposta. 
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Advogados abandonam Júri, 
são multados e caso é adiado 
pela 3ª vez 
 
Multa foi estipulada em 100 salários-
mínimos (R$ 121 mil). 
 
terça-feira, 3 de maio de 2022 
 
Nesta segunda-feira, 2, o juiz de Direito 

Lourival Machado da Costa, de 

Goiânia/GO, multou em 100 salários-

mínimos (R$ 121 mil) advogados que 

abandonaram o plenário do Júri, 

causando o adiamento do caso pela 3ª 

vez. A defesa se retirou após o pedido de 

adiamento ser indeferido. O processo 

em questão trata da morte do jornalista 

esportivo Valério Luiz. 

 

 
Advogados abandonam Júri, são 

multados e caso é adiado pela 3ª 

vez.(Imagem: Freepik) 

 

O jornalista foi assassinado a tiros em 

2012, quando saía da rádio em que 

trabalhava. As investigações apontam 

que a motivação do crime seriam as 

críticas que o profissional da imprensa 

fazia à diretoria do Atlético Goianiense. 

O ex-presidente do clube, Maurício 

Sampaio, e mais quatro pessoas são 

réus no caso. 

 

Inicialmente, a sessão do Júri foi adiada 

por conta da pandemia de covid-19. O 

segundo adiamento ocorreu após um 

advogado anunciar a desistência da 

defesa no momento do Júri. A terceira 

tentativa frustrada de julgar o caso 

aconteceu ontem, quando a defesa de 

Maurício Sampaio se retirou do 

plenário. 

 

Antes de abandonarem a sessão, os 

advogados pediram o adiamento do 

caso por uma suposta suspeição do juiz. 

Também alegaram que outro tribunal 

deveria realizar o julgamento. Após 

terem as solicitações rejeitadas, saíram 

do plenário. 

 

O magistrado, então, impôs multa de 

100 salários-mínimos aos causídicos. 

 

"O abandono do plenário se deu tão 

somente em razão das decisões 

desfavoráveis proferidas pelo Tribunal 

de Justiça aos pleitos da defesa do 

acusado." 

 

A nova sessão do Tribunal do Júri foi 

agendada para 13/6/22, às 08h30. 

 

 Processo: 0273311-

41.2012.8.09.0051 

 

Veja a ata. 
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IAMSPE deve fornecer 
remédio de alto custo a 
servidor público 
 
O paciente sofre de fibrose pulmonar 
idiopática, uma doença grave. 
 
terça-feira, 3 de maio de 2022 
 
Em decisão liminar, o desembargador 

Leonel Costa, da 8ª câmara de Direito 

Público do TJ/SP, condenou o IAMSPE 

- autarquia integrante da administração 

indireta do Estado de SP, responsável 

pela prestação de assistência médica e 

hospitalar aos servidores públicos 

estaduais contribuintes e beneficiários, 

a custear medicamento OFEV 

(Nintedanibe), de alto custo, a paciente 

com fibrose pulmonar idiopática. 

 

 
IAMSPE deve fornecer remédio de alto 

custo a servidor público.(Imagem: 

Pexels) 

 

O servidor público vinculado ao 

IAMSPE como contribuinte e 

beneficiário ajuizou ação, com pedido 

de tutela de urgência, para que fosse 

fornecido o remédio Nintedanibe 

(OFEV) registrado na Anvisa, uma vez 

vem sofrendo sérios problemas de 

saúde, tendo recebido o diagnóstico de 

fibrose pulmonar, doença gravíssima 

que evolui com perda progressiva de 

função pulmonar, associada à alta taxa 

de morbidade e mortalidade. 

Em 1º grau a liminar foi indeferida sob 

o argumento de que o IAMSPE é uma 

autarquia criada para oferecer 

assistência médica e hospitalar aos seus 

contribuintes e beneficiários, mas não 

tem responsabilidade solidária pelo 

fornecimento de medicamentos. 

 

Desta decisão o servidor interpôs 

agravo de instrumento, acolhido pelo 

desembargador Leonel Costa. 

 

"Da análise dos autos, havendo 

pertinência passiva da autarquia que 

se afigura entre a autarquia e o seu 

beneficiário contratual, sobressaem-se 

os relevantes fundamentos de fato e de 

direito trazidos nas razões do recurso, 

com possibilidade de grave lesão à 

agravante, que justificam a prudência 

judicial para deferir a antecipação de 

tutela, na forma do art. 1.019, I do 

CPC/2015." 

 

Os advogados Fernanda Giorno de 

Campos e Rodrigo Lopes dos 

Santos, do escritório Lopes & 

Giorno Advogados, atuam no caso. 

 

 Processo: 2090574-

69.2022.8.26.0000 
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PGFN abre transação 
tributária para débitos de 
amortização de ágio 
 
Poderão ser incluídos débitos que se 
encontram no contencioso 
administrativo ou judicial até esta 
terça-feira (3/5) 
 
FLÁVIA MAIA 
BRASÍLIA 
03/05/2022 10:37 
 
comentários 

Crédito: Marcello Casal Jr./Agência 

Brasil 

 

A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) lançou, nesta terça-

feira (3/5), edital que permite a 

transação tributária de débitos 

provenientes de amortização fiscal 

do ágio no regime jurídico anterior à 

Lei 12.973/2014. 

 

Poderão ser incluídos débitos que se 

encontram no contencioso 

administrativo ou judicial até esta terça-

feira (3/5) e que envolvam o 

aproveitamento fiscal de despesas de 

amortização de ágio decorrente de 

participações societárias, limitada às 

operações de incorporação, fusão e cisão 

ocorridas até 31 de dezembro de 2017. 

 

Também podem ser incluídos os débitos 

que envolvam a controvérsia sobre 

adição das despesas de amortização de 

ágio na apuração da base de cálculo 

da CSLL. 

 

A amortização de ágio gerou grande 

contencioso administrativo e judicial 

nas últimas décadas, e ao inserir a 

possibilidade de negociação sobre o 

tema, a Fazenda Nacional pode diminuir 

a litigância fiscal sobre o assunto. 

 

Os interessados poderão ter descontos 

de 30% a 50% do valor do montante 

principal da multa, dos juros e dos 

demais encargos e podem parcelar a 

dívida em até 55 meses. Quanto maior o 

parcelamento, menor o desconto. Em 

qualquer modalidade de pagamento 

escolhida, o contribuinte deverá dar 

uma entrada no valor de 5% do valor 

total do débito ou da inscrição elegível à 

transação, sem reduções, dividida em 5 

parcelas mensais e sucessivas. A 

primeira parcela da entrada deverá ser 

paga até o último dia útil do mês da 

adesão. 

 

A adesão ao edital poderá ser feita até o 

dia 29 de julho de 2022. Vale lembrar 

que a adesão à transação implica 

desistência, pelo contribuinte, das 

impugnações ou dos recursos 

administrativos interpostos, em relação 

aos débitos incluídos na transação, e 

renúncia às alegações de direito, ou seja, 

o contribuinte não poderá reclamar na 

Justiça a dívida negociada com o Fisco. 

 

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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Magistrados do Trabalho 
criticam ‘guinada liberal’ do 
STF em pautas trabalhistas 
 
‘Estamos em um momento único de 
retrocessos no STF’, disse o 
desembargador Grijalbo Fernandes 
Coutinho 
 
LETÍCIA PAIVA 
IPOJUCA (PE) 
03/05/2022 05:09 
 
comentários 

Os juízes Felipe Bernardes e Noemia 

Porto | Foto: Alessandro Dias/ Erica 

França 

 

Para magistrados do Trabalho, 

o Supremo Tribunal Federal 

(STF) caminha no sentido inverso ao de 

garantir direitos sociais a trabalhadores, 

com exceção de decisões como a que 

garantiu a gratuidade da Justiça e 

impediu o trabalho insalubre para 

gestantes. Desta forma, o desfecho dos 

julgamentos sobre a reforma trabalhista 

é uma preocupação para os juízes do 

Trabalho. 

 

Algumas das alterações mais 

importantes na CLT promovidas 

pela reforma trabalhista de 2017 

ainda aguardam decisão sobre sua 

validade no STF. É o caso do 

julgamento que discute se o acordado 

deve prevalecer sobre o legislado 

quando há restrição de direitos – ele 

estava marcado para o mês de abril, mas 

foi retirado de pauta e ainda não tem 

nova data. 

 

“Há uma tendência no STF, após a 

reforma, favorável à prevalência de 

negociação coletiva mesmo quando há 

redução de direitos, ainda que 

constitucionalmente previstos”, afirmou 

Noemia Porto, juíza do Tribunal 

Regional do Trabalho da 10ª Região, em 

Brasília, durante o Congresso Nacional 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Conamat) neste fim de semana. 

 

Na visão dela, a possibilidade de que se 

confirme a prevalência – no Tema 1.046, 

que decidirá se tem validade norma 

coletiva de trabalho que limita ou 

restringe direito trabalhista não 

assegurado constitucionalmente – seria 

problemática também na medida em 

que os sindicatos perderam força após a 

reforma. 

 

“Como os sindicatos foram também 

deixados de lado, o acordo coletivo pode 

subverter a aplicação da lei sem que haja 

alguém para fiscalizar a legalidade dessa 

conduta”, disse ela. Também pesariam 

para o enfraquecimento do sindicalismo 

o fato de que as medidas provisórias da 

pandemia permitiram negociações 

individuais sem participação de 

sindicatos, o que foi confirmado pelo 

STF. 

 

Para os juízes, o momento seria pouco 

favorável para pautas trabalhistas no 

tribunal. “Estamos em um momento 

único de retrocessos no Supremo. O que 

vemos no Brasil hoje não fazia parte da 

história do STF, que sempre foi 

conservador no geral, mas moderado em 

Direito do Trabalho. Houve uma 

guinada liberal e conservadora”, 
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afirmou o desembargador Grijalbo 

Fernandes Coutinho, do Tribunal 

Regional do Trabalho da 10ª Região. 

 

A mudança teria começado a partir de 

meados da década passada. “Temos 

decisões protetivas nesse período, 

especialmente quando se trata da saúde 

do trabalhador de maneira mais 

explicita. Porém, são exceções que 

confirmam uma regra geral, em que, de 

60 grandes temas de 2007 pra cá, 57 

foram contra direitos”, afirmou. A 

autorização da terceirização de 

atividades-fim seria uma das principais, 

na visão de Coutinho. 

 

Outro problema seria o uso de arguição 

de descumprimento de direito 

fundamental para defesa de interesses 

empresariais, sob o pretexto de 

liberdade econômica. “Estamos diante 

de uma aplicação invertida. A 

Constituição não é um código 

empresarial e seus princípios garantem 

o trabalho digno”, completou. 

 

Além disso, o entendimento é que, 

embora sejam frequentes as críticas 

sobre ativismo da Justiça do Trabalho, o 

STF estaria promovendo uma espécie de 

“ativismo às avessas” ao acolher 

interesses liberais. Essa é a 

interpretação do juiz Felipe Bernardes, 

do Tribunal Regional da 1ª Região, no 

Rio de Janeiro. 

 

Um exemplo seria o do julgamento de 

2014 em que o tribunal definiu que a 

ação para cobrar FGTS prescreve em 

cinco anos, e não mais em 30. “O 

argumento prevalecente é que não seria 

razoável o prazo de 30 anos. Se um 

tribunal trabalhista modificasse um 

prazo com base na razoabilidade se diria 

que é  ativismo. Isso me leva a crer que 

estamos diante de um ativismo às 

avessas”, afirmou. 

 

Outra decisão criticada, e que indicaria 

posicionamento mais liberal do STF, foi 

a que extinguiu juros e correção 

monetária de passivos trabalhistas em 

disputas judiciais, em 2020. “Nunca 

havia se discutido os juros de 1% ao mês 

antes de o STF decidir isso. No voto do 

relator Gilmar Mendes, não se fala em 

nenhum dispositivo constitucional 

violado, e sim que o passivo trabalhista é 

muito grande e que o mercado não 

remunera tão alto, como se uma 

reclamação trabalhista fosse um 

investimento”, afirmou. 

 

*A reportagem viajou a convite da 

organização do Congresso Nacional 

dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho (Conamat), realizado pela 

Associação Nacional dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho (Anamatra) e 

pela Associação dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho (Amatra) da 6ª 

Região.  

 

LETÍCIA PAIVA – Repórter em São 

Paulo, cobre Justiça e política. Formada 

em Jornalismo pela Universidade de São 

Paulo. Antes do JOTA, era editora 

assistente na revista Claudia, 

escrevendo sobre direitos humanos e 

gênero. Email: leticia.paiva@jota.info 
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Ilegitimidade ativa de pessoa 
jurídica privada em 
suspensão de segurança 
 
STJ julga nesta quarta (4) se 
concessionário de serviço público pode 
defender interesses privados com esse 
instituto 
 
DAVI EVANGELISTA 
03/05/2022 05:40 
 
comentários 

Fachada do Superior Tribunal de 

Justiça. Crédito: Carlos Felippe/STJ 

 

A suspensão de segurança é um 

instituto que há muito atrai a atenção 

dos processualistas. Desde o advento da 

Constituição de 1988, a doutrina e a 

jurisprudência buscam artifícios para 

“encaixá-la” no ordenamento jurídico. 

 

A esse respeito, o prof. Nelson Nery Jr., 

em parecer publicado como artigo[1], 

aduziu que a suspensão de segurança é 

incompatível com a sistemática 

constitucional de 1988. Segundo o 

doutrinador, o instituto foi criado 

poucos anos antes do Estado Novo 

(1937-1945) e mantido pelo regime 

ditatorial da época como o único 

mecanismo cabível para impugnação de 

liminares deferidas em mandado de 

segurança. 

Em 1951, com o restabelecimento 

tortuoso do regime democrático, foi 

repelida a suspensão da norma que regia 

o mandado de segurança da época, a Lei 

1.951/51. No entanto, com o golpe 

militar de 1964, a medida foi reeditada 

por meio da Lei 4.348/64. Após o fim 

da ditadura militar e a promulgação 

da Constituição de 1988, a suspensão de 

segurança e a suspensão de liminar 

mantiveram-se no sistema processual 

brasileiro com os arts. 4º, caput, da Lei 

8.437/92, 15 da Lei 12.016/09 e 271 do 

RISTJ.[2] 

 

Nesse contexto, como compatibilizar o 

instituto da suspensão de segurança com 

os sistemas constitucional e processual 

vigentes? Ou melhor, de que maneira 

deve ser compreendida a função desse 

instituto, próprio de regimes 

autoritários, que permite à 

Administração Pública “contornar” a 

sistemática recursal em um Estado 

democrático de Direito? 

 

A melhor solução dada a essa aparente 

antinomia foi sintetizada pela ministra 

Ellen Gracie ao explicar que a suspensão 

de segurança não é uma ação, recurso e 

nem sequer tem o condão de revisar a 

decisão impugnada. Na suspensão de 

segurança, “a Presidência exerce 

atividade eminentemente política 

avaliando a potencialidade lesiva da 

medida concedida e deferindo-a em 

bases extra-jurídicas“[3]. Dessa forma, a 

justificativa da medida está nos 

conceitos de ordem pública, segurança 

pública, saúde pública e economia 

pública, que autorizam a suspensão da 

execução de decisão que representa 

ameaça de grave lesão a qualquer desses 

bens jurídicos. 

 

Conforme teoria da ponderação das 

garantias constitucionais de Robert 

Alexy, a suspensão de segurança tem 

https://www.jota.info/autor/davi-evangelista
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ilegitimidade-ativa-de-pessoa-juridica-privada-em-suspensao-de-seguranca-03052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/suspensao-de-seguranca
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ilegitimidade-ativa-de-pessoa-juridica-privada-em-suspensao-de-seguranca-03052022#_edn1
https://www.jota.info/tudo-sobre/ditadura-militar
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ilegitimidade-ativa-de-pessoa-juridica-privada-em-suspensao-de-seguranca-03052022#_edn2
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ilegitimidade-ativa-de-pessoa-juridica-privada-em-suspensao-de-seguranca-03052022#_edn3
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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guarida no interesse público (também 

protegido pela Constituição de 1988) e 

deve prevalecer, ao menos 

temporariamente, sobre o interesse 

particular. Com efeito, a jurisprudência 

reconhece que a suspensão de segurança 

não pode ser utilizada como sucedâneo 

recursal, tendo que ser avaliada segundo 

requisitos próprios de cabimento e 

deferida em vista de pressupostos 

autorizadores específicos.[4] 

 

Diante da história do instituto e de suas 

bases extra-jurídicas e políticas, a lei 

apenas autoriza a sua propositura por 

pessoas jurídicas de direito público, uma 

vez que elas são as únicas que, em tese, 

têm legitimidade para tratar do interesse 

público. Os referidos arts. 4º, caput, da 

Lei 8.437/92, 15 da Lei 12.016/09 e 271 

do RISTJ buscam evitar que particulares 

abusem de prerrogativa própria da 

Administração Pública e cuja 

constitucionalidade apenas se justifica 

se o interesse público estiver em risco. 

 

Seguindo essa lógica, a jurisprudência 

somente admite a propositura da 

suspensão de segurança por privados 

concessionários-delegatários de serviços 

públicos quando estiverem na 

persecução de interesse público[5] ou, 

nos temos da lei, “para evitar grave 

lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 

economia públicas“. 

 

Em outras palavras, se estiver o parceiro 

privado buscando interesse estritamente 

particular, não há razão para permitir 

que ele utilize o “atalho” da suspensão de 

segurança. 

 

O tema da legitimidade ativa para a 

suspensão de segurança por 

concessionários de serviços públicos que 

buscam a defesa de interesses próprios é 

da ordem do dia. A questão será 

analisada perante a Corte Especial 

do STJ nesta quarta-feira (4), 

oportunidade em que será julgada a 

Suspensão de Segurança 3.078. No caso, 

o Tribunal de Justiça de São Paulo 

(TJSP) verificou que, devido a indícios 

de corrupção na licitação para serviços 

de modernização e manutenção da 

iluminação pública na cidade de São 

Paulo, o consórcio vencedor foi 

indevidamente desclassificado, o que 

levou a Prefeitura de São Paulo a firmar 

um contrato com o segundo colocado 

com um sobrepreço de R$ 1,68 bilhão. 

 

Nesse processo, o ministro Jorge 

Mussi, vice-presidente do STJ, 

reforçando o entendimento de que a 

suspensão de segurança é prerrogativa 

estatal, já decidiu monocraticamente 

que a sociedade anônima não teria 

legitimidade para propor a medida, já 

que “a requerente visa, tão somente, à 

execução do contrato administrativo 

firmado com o Município de São Paulo“. 

 

Em outras palavras, a medida pleiteada 

tem fundamento em interesse 

estritamente particular da requerente, e 

não matéria de interesse público, uma 

vez que a prestação dos serviços 

essenciais foi resguardada pelo TJSP, 

além de o contrato estar na sua fase 

inicial e conter sobrepreço. 

 

Assim, caberá à Corte Especial do STJ 

decidir se concessionário de serviço 

público pode defender seus interesses 

privados em suspensão de segurança 

para conferir, por vias transversas, efeito 

suspensivo a seu recurso, tendo em vista 

a necessidade de compatibilização da 

medida com os sistemas constitucional e 

processual, como acima aduzido. 

 
[1] NERY JR., Nelson. Suspensão de 

Segurança – Agravo Contra Liminar. 

Soluções Práticas de Direito, 2014, vol. 

10, pp. 663-720. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ilegitimidade-ativa-de-pessoa-juridica-privada-em-suspensao-de-seguranca-03052022#_edn4
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ilegitimidade-ativa-de-pessoa-juridica-privada-em-suspensao-de-seguranca-03052022#_edn5
https://www.jota.info/tudo-sobre/superior-tribunal-de-justica
https://www.jota.info/tudo-sobre/tjsp
https://www.jota.info/tudo-sobre/jorge-mussi
https://www.jota.info/tudo-sobre/jorge-mussi
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ilegitimidade-ativa-de-pessoa-juridica-privada-em-suspensao-de-seguranca-03052022#_ednref1
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[2] Lei 8.437/92: “Art. 4° Compete ao 

presidente do tribunal, ao qual couber o 

conhecimento do respectivo recurso, 

suspender, em despacho fundamentado, 

a execução da liminar nas ações movidas 

contra o Poder Público ou seus agentes, 

a requerimento do Ministério Público ou 

da pessoa jurídica de direito público 

interessada, em caso de manifesto 

interesse público ou de flagrante 

ilegitimidade, e para evitar grave lesão à 

ordem, à saúde, à segurança e à 

economia públicas.” 

 

Lei 12.016/2009: “Art. 15.  Quando, a 

requerimento de pessoa jurídica de 

direito público interessada ou do 

Ministério Público e para evitar grave 

lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 

economia públicas, o presidente do 

tribunal ao qual couber o conhecimento 

do respectivo recurso suspender, em 

decisão fundamentada, a execução da 

liminar e da sentença, dessa decisão 

caberá agravo, sem efeito suspensivo, no 

prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a 

julgamento na sessão seguinte à sua 

interposição.” 

 

Regimento Interno do STJ: “Art. 271. 

Poderá o Presidente do Tribunal, a 

requerimento da pessoa jurídica de 

direito público interessada ou do 

Procurador-Geral da República, e para 

evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 

segurança e à economia públicas, 

suspender, em despacho fundamentado, 

a execução de liminar ou de decisão 

concessiva de mandado de segurança, 

proferida, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou 

pelos Tribunais dos Estados e do Distrito 

Federal. Igualmente, em caso de 

manifesto interesse público ou de 

flagrante ilegitimidade e para evitar 

grave lesão à ordem, à saúde, à 

segurança e à economia públicas, poderá 

o Presidente do Tribunal suspender, em 

despacho fundamentado, a 

requerimento do Ministério Público ou 

da pessoa jurídica de direito público 

interessada, a execução da liminar nas 

ações movidas contra o Poder Público ou 

seus agentes que for concedida ou 

mantida pelos Tribunais Regionais 

Federais ou pelos Tribunais dos Estados 

e do Distrito Federal, inclusive em tutela 

antecipada, bem como suspender a 

execução de sentença proferida em 

processo de ação cautelar inominada, 

em processo de ação popular e em ação 

civil pública, enquanto não transitada 

em julgado.” 

 
[3] NORTHFLEET, Ellen 

Gracie. Suspensão de sentença e de 

liminar. Revista de Processo, 2000, vol. 

97, pp. 183-193. 

 
[4] STJ, AgRg na SS 64/MT, Corte 

Especial, Min. Rel. EDSON VIDIGAL, 

DJ de 29.08.05; STJ, AgRg na SS 

2.634/PB, Corte Especial, Min. Rel. 

FELIX FISHER, DJe de 29.04.13; STF, 

SS 2.255 AgR/AM, Pleno, Min. Rel. 

MAURICIO CORREA, DJU 30.04.04 e 

STJ, AgRg na SS 1.540/CE, Corte 

Especial, Min. Rel. EDSON VIDIGAL, 

DJU 10.04.06. 

 
[5] “II – As pessoas jurídicas de direito 

privado possuem, excepcionalmente, 

legitimidade para formular pedido de 

suspensão de decisão ou de sentença 

nesta e. Corte Superior apenas quando 

buscarem tutelar bens relacionados, 

diretamente, ao interesse público. 

Precedentes da c. Corte Especial. III – In 

casu, a recorrente, pessoa jurídica de 

direito privado, busca tutelar interesse 

particular próprio, não relacionado 

diretamente com a prestação do serviço 

público de transporte coletivo, o que 

inviabiliza o conhecimento do 

excepcional pedido suspensivo.” (STJ, 

Corte Especial, AgRg na Suspensão de 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ilegitimidade-ativa-de-pessoa-juridica-privada-em-suspensao-de-seguranca-03052022#_ednref2
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ilegitimidade-ativa-de-pessoa-juridica-privada-em-suspensao-de-seguranca-03052022#_ednref3
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ilegitimidade-ativa-de-pessoa-juridica-privada-em-suspensao-de-seguranca-03052022#_ednref4
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ilegitimidade-ativa-de-pessoa-juridica-privada-em-suspensao-de-seguranca-03052022#_ednref5
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Segurança n. 2.660 – SP, Rel. Min. Felix 

Fischer, j. 16.09.13). 

 

“A concessionária de serviço público, 

atuando na defesa de interesses 

particulares, não tem legitimidade para 

pedir a suspensão de liminar 

(precedentes). Agravo não provido” 

(STJ, Corte Especial, AgRg na SLS 

313/CE, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 

de 05.02.07). 

 

DAVI EVANGELISTA – Advogado e 

procurador de Estado. Especialista em 

Direito Processual Civil. Integrou o 

Conselho de Contribuintes (2004-2009) 
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Brasil 

Economia cresce 0,34% em 
fevereiro, aponta IBC-Br do 
Banco Central 
 
Média móvel trimestral do indicador, 
usada para captar tendências, reduziu 
0,02% em relação aos três meses 
encerrados em janeiro 
 
Por Larissa Garcia, Valor — Brasília 
02/05/2022 09h26  Atualizado há 6 
minutos 

 
O Índice de Atividade Econômica 

do Banco Central (IBC-Br) subiu 

0,34% em fevereiro, na comparação 

dessazonalizada com janeiro, conforme 

divulgado nesta segunda-feira (02) pela 

autoridade monetária. Em janeiro, o 

indicador teve queda de 0,73% (dado 

revisado de queda de 0,99%). 

 

O resultado de janeiro veio ligeiramente 

abaixo da mediana das estimativas 

colhidas pelo Valor Data, de 

crescimento de 0,4%. O dado, contudo, 

ficou dentro do intervalo das projeções, 

que iam de queda de 0,1% a alta de 0,9%. 

 

Em relação a fevereiro do ano passado, 

por sua vez, houve alta de 0,66%. Em 12 

meses, o IBC-Br subiu 4,82%. 

 

Devido às constantes revisões, o 

indicador acumulado em 12 meses é 

mais estável do que a medição mensal. 

 

Por fim, na média móvel trimestral, 

usada para captar tendências, o IBC-Br 

teve queda de 0,02% em relação aos três 

meses encerrados em janeiro. 

 

O IBC-Br tem metodologia de cálculo 

distinta das contas nacionais calculadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). O indicador do BC, 

de frequência mensal, permite 

acompanhamento mais frequente da 

evolução da atividade econômica, 

enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) 

de frequência trimestral, descreve um 

quadro mais abrangente da economia. 

 

 
— Foto: Pablo Jacob/Agência O Globo 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/05/02/economia-cresce-
034percent-em-fevereiro-aponta-ibc-
br-do-banco-central.ghtml  
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Brasil 

Com influência de Habitação, 
IPC-S suaviza alta para 1,08% 
no fim de abril 
 
Indicador acumulou elevação de 10,61% 
nos últimos 12 meses, conforme 
levantamento da FGV 
 
Por Valor — São Paulo 
02/05/2022 08h45  Atualizado há 54 
minutos 

 
O Índice de Preços ao Consumidor 

Semanal (IPC-S) registrou alta de 

1,08% no encerramento de abril, vindo 

de elevação de 1,47% na leitura 

imediatamente anterior. Com isso, 

acumulou aumento de 10,61% nos 

últimos 12 meses, informou a Fundação 

Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-

feira. 

 

Nesta apuração, das oito classes de 

despesa componentes do índice, a 

principal contribuição para o resultado 

do IPC-S partiu do grupo Habitação, 

cuja taxa de variação passou de avanço 

de 0,61%, na terceira quadrissemana de 

abril para queda de 0,69% no 

fechamento daquele mês. Nessa classe 

de despesa, a FGV destaca o 

comportamento do item tarifa de 

eletricidade residencial, cujo preço 

cedeu 6,78%, ante baixa de 2,08% na 

edição anterior do IPC-S. 

 

Com abrandamento no ritmo de alta 

entre uma pesquisa e outra, apareceram 

Transportes (2,86% para 2,13%), 

Alimentação (1,82% para 1,58%) e 

Despesas Diversas (0,84% para 0,70%). 

Comunicação mudou de direção (0,01% 

para -0,02%). 

 

Nessas classes de despesa, destaque 

para o comportamento dos itens 

gasolina (5,45% para 3,19%), hortaliças 

e legumes (11,50% para 9,10%), serviço 

religioso e funerário (0,52% para 0,19%) 

e mensalidade para internet (-0,20% 

para -0,40%). 

 

Em contrapartida, avançaram mais os 

grupos Educação, Leitura e Recreação 

(1,86% para 2,51%), Saúde e Cuidados 

Pessoais (0,80% para 1,14%) e Vestuário 

(1,11% para 1,26%). Neles, os destaques 

ficaram com passagem aérea (10,50% 

para 14,38%), medicamentos em geral 

(2,61% para 4,12%) e roupas femininas 

(0,99% para 1,42%). 

 

 
— Foto: Pixabay 

 

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

2022/05/02/com-influencia-de-

habitacao-ipc-s-suaviza-alta-para-
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Finanças 

Os sinais que o mercado 
espera do Copom além da alta 
da Selic para 12,75% 
 
Indicação do Banco Central sobre os 
próximos passos é alvo de divergência 
entre economistas 
 
Por Victor Rezende — De São Paulo 
02/05/2022 05h04  Atualizado há 32 
minutos 

 
É unânime a expectativa de que, nesta 

semana, o Comitê de Política Monetária 

(Copom) do Banco Central elevará a 

Selic em 1 ponto percentual, para 

12,75%. No entanto, se a decisão em si dá 

sinais de previsibilidade, a comunicação 

a ser adotada pela autoridade monetária 

tem sido amplamente discutida entre os 

agentes do mercado, assim como os 

próximos passos do Copom, ao se ter em 

vista que os juros já estão em níveis 

elevados, mas também que a inflação 

corrente não tem dado trégua e que as 

expectativas inflacionárias de médio 

prazo continuam a se afastar das metas. 

 

Levantamento conduzido 

pelo Valor entre os dias 27 e 29 de abril 

mostra que, das 99 instituições ouvidas, 

todas projetam que a Selic será elevada 

para 12,75% na próxima quarta-feira. A 

unanimidade vista nas expectativas para 

maio, porém, abre espaço para divisão 

no mercado quanto ao fim do ciclo. Do 

total, 25 casas acreditam que o ciclo já 

chegará ao fim nesta semana, enquanto 

74 veem ações adicionais à frente, com o 

juro básico a entrar na casa dos 13%. 

Quanto ao fim do ano, a mediana das 

projeções indica a Selic em 13,25%, mas 

23 casas projetam uma taxa mais alta. 

Na avaliação da maioria do mercado, um 

ajuste residual de 0,50 ponto na Selic em 

junho se faz necessário, na medida em 

que a desancoragem das expectativas de 

inflação de médio prazo tem se 

acentuado. Se, antes da reunião de 

março, a pesquisa conduzida 

pelo Valor indicava a inflação em 6,5% 

neste ano e em 3,8% em 2023, agora o 

cenário se mostra ainda mais desafiador. 

O ponto-médio das expectativas 

coletadas na semana passada, após o 

IPCA-15 de abril, mostra a inflação em 

7,72% no fim do ano e em 4% no fim de 

2023. 

 

 
Assim, a comunicação da autoridade 

monetária sobre o caminho a se seguir à 

frente é chave para os participantes do 

mercado neste momento. Desde o início 

do ciclo de elevação da Selic, em março 

de 2021, o Copom tem optado por dar 

orientações aos participantes do 

mercado sobre o que antevê para a 

reunião seguinte. Na reunião passada, 

em março, e em eventos posteriores, o 

colegiado reforçou que via como 

adequada a Selic a 12,75% no fim do 
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ciclo. No entanto, o mercado migrou 

para números mais altos, na medida em 

que as pressões inflacionárias 

continuaram a escalar. 

 

Assim, nesta reunião, boa parte do 

mercado acredita que o Copom deveria 

mudar sua estratégia de comunicação e 

deixar seus próximos passos em aberto, 

sem se comprometer com a decisão de 

junho. “Este é um BC que, 

tradicionalmente, opta por maior 

assertividade em sua comunicação, mas, 

considerando o estágio do ciclo, 

achamos que este comunicado pode ser 

menos enfático em relação aos passos 

futuros, deixando aberta a possibilidade 

de uma alta adicional em junho, mesmo 

que de menor magnitude”, afirma o 

economista-chefe para Brasil do 

Barclays, Roberto Secemski. 

 

Ele lembra que, em 2020, quando o 

Copom estava na direção oposta, 

“nenhum comunicado fechou a porta a 

novos cortes de maneira objetiva”. 

Assim, dado o nível de incertezas inusual 

e o viés altista para a inflação corrente e 

esperada, “faz sentido proceder de forma 

análoga neste momento, deixando 

decisões futuras, de fato, para o futuro”, 

diz Secemski. O Barclays trabalha com 

uma alta de 0,50 ponto na Selic em 

junho, diante da piora da dinâmica 

inflacionária. 

 

Cenário semelhante é defendido pela 

economista-chefe da ARX 

Investimentos, Elisa Machado, ao 

lembrar que o processo inflacionário 

mostra contaminação de toda a parte 

dinâmica da inflação, em especial dos 

núcleos ligados a serviços, que 

continuam crescentes. Vale apontar que 

o IPCA-15 de abril mostrou aceleração 

da difusão para 78,7%, o que assustou 

participantes do mercado, mesmo com o 

indicador abaixo das expectativas 

consensuais dos agentes. 

 

“Temos uma guerra acontecendo, que 

ainda pode ter impacto nos preços das 

commodities; um processo inflacionário 

que ainda mostra contaminação; além 

de toda a questão dos gargalos e a 

política de ‘covid zero’ na China, que não 

contribui para que essa situação 

diminua”, enfatiza Machado, cujo 

cenário básico aponta para o IPCA em 

4,5% em 2023. Assim, embora enfatize 

que a subida de juros foi “significativa”, 

já que a Selic passou de 2% para 11,75%, 

a economista ressalta que a autoridade 

monetária precisa ganhar graus de 

liberdade em sua comunicação. 

 

“Dado todo esse grau de incerteza, a 

opção deveria ser pela flexibilidade. Não 

é o momento de perder graus de 

liberdade, mas sim de ganhar. Seria o 

mais adequado”, argumenta. Machado 

nota, inclusive, que o cenário externo 

exige preocupação, já que, mesmo com 

os ciclos de aperto monetário 

anunciados em mercados 

desenvolvidos, os juros reais projetados 

pelo mercado ainda estão negativos ou 

próximos a zero, o que exigiria atenção 

para possíveis ajustes à frente. Na sexta-

feira, o juro real americano de dez anos 

fechou o pregão negociado a apenas 

0,01%. 

 

“Neste momento, diante de tanta 

incerteza em relação ao processo 

inflacionário lá fora e no Brasil, dúvidas 

com o impacto geopolítico, Fed elevando 

juros e surto de covid na China, faz 

sentido o BC manter ao menos uma 

fresta aberta [para ajustes adicionais na 

Selic]”, argumenta o superintendente de 

pesquisa macroeconômica do 

Santander, Maurício Oreng. “A porta 

está fechando, mas acredito que vão 
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manter uma frestinha aberta para 

alguma eventualidade.” 

 

Oreng acredita que o Copom deve 

aproveitar o comunicado para reforçar a 

ideia de que o ciclo está próximo do fim. 

Assim, para ele, é possível que o 

colegiado indique o que antevê para a 

reunião de junho. “Historicamente, o 

padrão do BC tem sido o de dar mais 

sinalizações sobre a decisão seguinte. 

Tendo a achar que eles vão sinalizar uma 

alta de 0,50 ponto e falar que [o ciclo] 

está perto do fim, talvez colocando mais 

ênfase, mas não devem cravar na pedra 

que a última alta será em junho”, diz. 

 

Com o aumento das expectativas de 

inflação desde a reunião de março, de 

3,7% para 4%, Oreng afirma que, ao 

incorporar esse movimento nos cálculos 

preliminares feitos pelo Santander, 

mesmo com o câmbio um pouco mais 

apreciado, a tendência é haver um 

aumento na projeção do BC para o IPCA 

de 2023, diante do peso importante das 

expectativas no modelo da autarquia. 

 

“Com isso, a tendência não é a de seguir 

o plano de voo de parar de subir juros 

agora. Estamos esperando que o BC 

ajuste esse plano de voo para a reunião 

de junho”, afirma Oreng. “E, se 

estivermos corretos na nossa estimativa, 

é capaz de o BC sinalizar algo como uma 

alta de 0,50 ponto em junho.” 

 

O economista-chefe da Vinland Capital, 

Aurélio Bicalho, vai na mesma linha, ao 

também esperar que o Copom sinalize 

uma elevação de juros em junho. “Sendo 

coerente com as condições que o próprio 

BC colocou, o meu entendimento é que 

ele deve vir com uma comunicação de 

que haverá um ajuste adicional gradual 

ou de menor magnitude”, aponta. 

 

Ao tentar resumir a evolução do cenário 

macroeconômico desde março, Bicalho 

nota que as expectativas subiram; a 

inflação corrente evoluiu de forma pior; 

o cenário internacional tem exigido 

cautela diante do aperto do Fed; e o lado 

fiscal, embora sem grandes novidades, 

continua a apresentar riscos. 

 

Ele acredita, ainda, que as projeções de 

inflação do Copom devem subir, em um 

cenário de balanço de riscos ainda 

assimétrico. “E, no parágrafo 18 da ata 

[da reunião de março], o Copom diz que, 

se o cenário se mostrasse mais próximo 

da inflação de 3,4% em 2023, a avaliação 

era de que o ciclo deveria ser ainda mais 

contracionista”, diz. 

 

O economista, inclusive, enfatiza que a 

evolução das expectativas de inflação é 

um fator ainda mais importante do que 

se houvesse uma piora na projeção do 

BC devido aos preços do petróleo. “É um 

sinal de alerta de que essa inflação pode 

ficar mais persistente e mais descolada 

da meta”, argumenta. E é com base 

nesse cenário que Bicalho avalia que o 

Copom irá sinalizar uma alta de juros em 

junho. 

 

“O BC pode dizer que [a alta da Selic 

desta semana] seria o último ajuste, mas 

o que seria condizente com a própria 

comunicação do Copom é a de que vários 

vetores se juntam na direção da 

necessidade de um ajuste maior do que 

esse nível de 12,75%. E ele virá com essa 

indicação”, defende o economista da 

Vinland. Para ele, o BC pode preferir 

deixar para o mercado, de forma 

subliminar, o entendimento sobre qual o 

passo mais provável a ser adotado em 

junho, sem indicar diretamente a 

magnitude do ajuste. 

 

Na GAP Asset, o fato de o BC ter tido 

uma postura de dar orientações sobre os 
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próximos passos dá aval à possibilidade 

de manutenção dessa estratégia na 

reunião desta semana. “Acho que o BC 

deveria sinalizar alguma coisa e o mais 

provável é, realmente, parar o ciclo ou 

dar mais uma alta de 0,50 ponto. Acho 

que entregar mais um aumento de 0,50 

ponto é o cenário mais provável”, afirma 

Anna Reis, sócia e economista da casa. 

 

Nas contas da profissional, o dólar não 

deve ter um papel muito influente nos 

modelos do BC, já que a apreciação do 

câmbio entre a reunião de março e a de 

agora foi pequena. Além disso, ela nota 

que a projeção para a Selic no Boletim 

Focus subiu e que as expectativas 

inflacionárias também tiveram alta 

relevante. “Isso terá impacto no modelo 

dele. A projeção do BC de IPCA para 

2023 deve subir para perto de 3,4%”, 

estima Reis. 

 

A economista acredita que faz sentido 

para o BC sinalizar um aumento final em 

junho. Ela, porém, aponta que um 

cenário alternativo seria o de o BC não 

indicar nada à frente. “Eles estão 

querendo parar o ciclo e acham que é um 

nível de aperto monetário bem forte. 

Pode ser que a aposta [do BC] de 

defasagem do impacto da política 

monetária seja mais forte e o BC opte por 

deixar totalmente em aberto”, 

diz. (Colaborou Gabriel Roca) 

 

 

Elisa Machado, da ARX: BC precisa 

ganhar liberdade em sua comunicação — 

Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/05/02/mercado-aguarda-
sinais-do-bc-em-reuniao-que-deve-
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Empresas 

Diesel em alta gera pressão 
sobre Petrobras 
 
Derivado se descolou do petróleo no 
mercado internacional, apesar de estar 
abaixo da máxima de 140 o barril, e 
encontra-se defasado no país, dizem 
analistas 
 
Por Gabriela Ruddy — Do Rio 
02/05/2022 05h02  Atualizado há 45 
minutos 

 
Apesar de o preço internacional do barril 

de petróleo ter recuado das máximas 

próximas ao nível de US$ 140 - cotação 

atingida após início da guerra na 

Ucrânia em 25 fevereiro -, o óleo diesel 

continua em alta no mundo. Essa 

situação amplia a pressão sobre a 

Petrobras para que reajuste nas 

refinarias os preços do derivado, 

essencial ao transporte de cargas no 

país. Segundo fontes, a estatal pode 

anunciar aumentos de preços “a 

qualquer momento”. 

 

O barril de petróleo tipo Brent, principal 

referência internacional para a 

commodity, encerrou abril a US$ 107,14. 

A média mensal do preço foi de US$ 

105,15 o barril, patamar 62% acima de 

igual mês em 2021. Ao todo, os preços do 

Brent subiram 38,5% nos quatro 

primeiros meses deste ano. 

 

 
A referência americana para o barril de 

petróleo, o WTI, fechou abril a US$ 

102,94. Analistas dizem que a guerra é o 

principal fator que mantém os preços em 

patamares altos. Entretanto, a liberação 

de reservas pelos Estados Unidos ajudou 

a aliviar os preços. “A liberação das 

reservas cria um ‘colchão’, que serve 

para limitar as variações de preços”, diz 

a chefe de análises integradas da S&P 

Global Commodity Insights, Jennifer 

Van Dinter. 

 

Um fator que influenciou o barril em 

abril foram as medidas da China para 

lidar com a covid-19, o que incluiu novas 

restrições à mobilidade. A incerteza 

sobre a demanda do país asiático 

pressionou o petróleo para baixo. “Os 

lockdowns na China que levaram a 

congestionamento nos portos globais, 

assim como o aumento do dólar, são 

fatores que surgiram em abril e vão ter 

impacto nos próximos meses", diz o 

analista sênior de óleo e gás da 

Bloomberg Intelligence, Fernando Valle. 

 

Em maio, a tendência é que os preços 

sigam voláteis. Van Dinter diz que 

sanções ao fornecimento de energia da 

Rússia podem levar a novos aumentos 

de preços, mas, por outro lado, a inflação 

pode reduzir o consumo. A 

coordenadora do Laboratório de 

Economia do Petróleo da Escola 

Politécnica da UFRJ, Rosemarie Bone, 

diz que as economias chinesa, 

americana e russa estão ditando os 
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preços do barril no mercado 

internacional: “A economia reage mais 

lentamente do que as commodities, 

porque os contratos são futuros. Mesmo 

se o barril cair, a inflação vai levar mais 

tempo para desacelerar.” 

 

No mercado internacional, há um 

descolamento do diesel em relação ao 

petróleo. O consultor em gerenciamento 

de riscos da Stonex, Pedro Shinzato, 

afirma que os altos preços do gás 

levaram a Europa a substituir 

combustíveis na geração de energia, o 

que contribui para a alta do diesel. “Há 

gargalos logísticos, que estão elevando 

os preços do frete, e impactam na 

disponibilidade de navios para 

transporte de derivados”, diz o 

presidente da Associação Brasileira de 

Importadores de Combustíveis 

(Abicom), Sérgio Araújo. 

 

Com isso, os preços no Brasil estão 

defasados em relação ao exterior. De 

acordo com os cálculos da XP 

Investimentos, o diesel vendido pela 

Petrobras, por R$ 4,51 o litro em média, 

está 53% abaixo do mercado 

internacional. Nas estimativas da 

Abicom, o diesel da Petrobras precisa de 

um aumento médio de R$ 1,71 por litro 

para chegar ao preço de paridade 

internacional (PPI), pois está defasado 

em 27%, na cotação de sexta-feira. 

 

Importadoras menores não estão 

realizando operações no país, pois não 

conseguem competir com os preços da 

Petrobras. As refinarias nacionais 

produzem cerca de 80% do diesel 

consumido no Brasil, e o restante 

depende de importação, o que está 

sendo feito pelas grandes distribuidoras. 

 

Nos cálculos da Stonex, o diesel vendido 

pela Petrobras está 20%, em média, 

abaixo do PPI, mas, segundo Shinzato, 

os preços internacionais estão sendo 

repassados aos clientes por 

importadores privados. “Norte e 

Nordeste dependem mais da 

importação, pois têm menos refinarias. 

Os preços de combustíveis nessas 

regiões estão elevados, próximos aos 

internacionais", afirma. 

 

Especialistas apontam que a defasagem 

no diesel está próxima à observada 

quando ocorreram os últimos reajustes. 

Para a economista da XP, Tatiana 

Nogueira, é possível que o próximo 

aumento de preços da estatal não seja 

suficiente para extinguir a defasagem. 

“A Petrobras pode deixar parte da 

margem na mesa e segurar um pouco o 

reajuste, até para ver se o diesel vai 

reagir à recente queda nos preços do 

petróleo”, afirma. 

 

No caso da gasolina, segundo a Abicom, 

a defasagem é de 11%, precisando de alta 

de R$ 0,45 o litro. A Ativa Investimentos 

calcula diferença de 14%, mas a StoneX 

estima que a gasolina está em linha com 

o PPI. O último reajuste da Petrobras foi 

em 11 de março - estopim que levou à 

demissão do CEO da estatal, Joaquim 

Silva e Luna, pelo presidente Jair 

Bolsonaro. Desde então, a estatal alterou 

apenas o GLP, reduzido em abril. Na 

sexta-feira, foi anunciado o reajuste 

trimestral dos contratos de gás natural, 

com um aumento de 19%. Há duas 

semanas José Mauro Coelho assumiu 

como novo CEO. Ele defende que a 

empresa siga o PPI. 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/05/02/diesel-em-alta-gera-
pressao-sobre-petrobras.ghtml  
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Legislação 

STJ submete credores 
‘esquecidos’ a descontos da 
recuperação judicial 
 
Decisão unânime da 2ª Seção 
uniformiza entendimento a ser adotado 
na Corte 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
02/05/2022 05h00  Atualizado há 21 
minutos 

 

 
Ministro Luis Felipe Salomão: credor 

não pode esperar para cobrar o seu 

crédito inteiro depois de cumprida a 

recuperação judicial — Foto: Divulgação 

 

O Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) decidiu sobre a situação 

de credores que foram “esquecidos” 

pelas empresas em recuperação 

judicial e não pediram 

a habilitação no processo por conta 

própria. Mesmo sem ter participado, 

eles também se sujeitam às condições 

de pagamento aprovadas 

em assembleia-geral - que 

geralmente 

preveem descontos e parcelamento 

dos débitos. 

 

É a primeira vez que a 2ª Seção do STJ 

se posiciona sobre o tema. A decisão, 

unânime, uniformiza o entendimento a 

ser adotado daqui para frente na Corte. 

 

Essa situação dos credores “esquecidos” 

foi analisada pelos ministros por meio 

de um recurso apresentado 

pela Inepar, da área 

de infraestrutura, que entrou com 

pedido de recuperação judicial no ano de 

2014 (REsp nº 1655705). A empresa 

conseguiu reverter decisão do Tribunal 

de Justiça de São Paulo (TJSP), que 

havia permitido a um de seus credores, 

a Videolar-Innova, do 

segmento petroquímico, receber os 

créditos a que tem direito de forma 

integral. 

 

A Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban) atuou no caso na 

condição de “amigo da corte”, 

fornecendo subsídios para o julgamento. 

Havia receio do mercado, de forma 

geral, que ao permitir o pagamento do 

crédito de forma individual e sem os 

efeitos da recuperação judicial, o 

devedor pudesse começar a usar esse 

modelo 

como estratégia para privilegiar 

alguns credores em detrimento de 

outros. 

 

“Esse julgamento traz para o mercado, 

então, a segurança jurídica de que todos 

os credores serão tratados da mesma 

forma”, analisa Marcelo Sacramone, do 

escritório Sacramone, Orleans e 

Bragança, que representou a Febraban. 

 

Os créditos da Videolar em discussão no 

STJ são frutos de uma ação de 

indenização por descumprimento 

contratual proposta pela empresa no 

ano de 2002. O processo se encerrou em 

2015 e, naquele mesmo ano, a empresa 

ajuizou o cumprimento de sentença. 

 

Já há entendimento consolidado no STJ 

de que vale a data do fato que gerou 

a cobrança - e não a do encerramento 

da ação de indenização - como marco 
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temporal para decidir se os valores 

devem ser incluídos no plano de 

recuperação da devedora. 

 

Existe uma régua nesses processos: só 

podem ser renegociadas as dívidas 

existentes até o dia do pedido de 

recuperação judicial. No caso da 

Videolar, portanto, essa não era uma 

questão relevante. 

 

Gerou discussão entre os ministros o 

fato de tais valores não terem sido 

incluídos pela Inepar na lista de credores 

juntada no processo de recuperação e a 

Videolar não ter apresentado o pedido 

de habilitação por conta própria. Ela 

prosseguiu com a execução do crédito de 

forma individualizada. 

 

A inclusão só ocorreu no ano de 2019. 

Nesse momento, porém, o plano de 

pagamento das dívidas da Inepar já 

havia sido aprovado em assembleia-

geral de credores e inclusive 

homologado pela Justiça. 

 

“Se o credor não foi chamado a 

participar da recuperação judicial, se 

não é dada a ele a chance de participar 

da assembleia e está totalmente alheio 

ao processo, não deveria ficar sujeito à 

novação. Esse é um efeito da lei para 

quem participa, não para quem fica de 

fora”, sustentou aos ministros, no 

julgamento, o advogado Carlos David 

Albuquerque Braga, que atua para a 

Videolar-Innova. 

 

Ele defendeu, ainda, que os credores não 

estão obrigados, pela lei, a se habilitar 

por conta própria. “Tem a prerrogativa 

de habilitar o crédito ou promover a 

execução individual, não havendo que se 

falar em novação”, frisou o advogado. 

 

Os representantes da Inepar, por outro 

lado, afirmaram aos ministros que não 

há discussão em relação à faculdade do 

credor. Ele pode escolher se vai habilitar 

o crédito no processo. “Mas não significa 

que possa receber os valores de forma 

distinta da prevista no plano”, salientou 

o advogado Paulo Penalva. 

 

Entender de forma contrária - como 

pleiteava a Videolar -, disse Penalva 

durante o julgamento, seria permitir 

tratamentos diferentes entre credores de 

uma mesma classe, o que não é 

permitido. O advogado citou os artigos 

49 e 59 da Lei de Recuperação e 

Falências (nº 11.101, de 2005). 

 

Esse julgamento começou em fevereiro. 

Naquela ocasião, somente o 

relator, ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, proferiu voto - dando 

razão à Inepar. Permitir o 

prosseguimento da ação individual pelo 

valor integral do crédito, corrigido e 

acrescido de encargos legais, poderia, na 

visão do ministro, esvaziar as 

recuperações judiciais. 

 

“Além disso, esse credor excluído pode 

ser detentor de um crédito de alto valor, 

podendo influenciar inclusive na 

viabilidade econômica da empresa”, 

disse Cueva ao votar. 

 

A Seção retomou as discussões na 

semana passada com o voto-vista 

do ministro Marco Aurélio 

Bellizze. Ele concordou com o relator. 

“São dadas inúmeras possibilidades 

para a habilitação e se essa providência 

não for do interesse do credor, pode 

deixar de fazer. Porém, ele deve assumir 

as consequências da sua opção”, 

afirmou, reabrindo os debates. 

 

Todos os demais que compõem a 2ª 

Seção se posicionaram de forma 

semelhante. O ministro Luis Felipe 

Salomão, um dos principais nomes 
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dessa área, chamou a atenção dos 

colegas para a relevância do caso, 

alertando para as consequências de uma 

decisão contrária. 

 

“Se nós admitirmos que o credor pode 

esperar para cobrar o seu crédito inteiro 

depois de cumprida a recuperação, nós 

poderemos acenar para uma gama de 

credores que eles não precisam se 

submeter à novação. Penso que não é 

esse o espírito que norteou a lei”, disse 

Salomão no julgamento. 

 

O ministro entende que o credor pode 

deixar de participar ativamente do 

processo de recuperação judicial. Se não 

fizer a habilitação, não tem direito a voto 

e não participa das assembleias, mas se 

submete às condições de pagamento 

acordadas. “Está de acordo com a nossa 

jurisprudência e com o sistema legal”, 

frisou Salomão. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/05/02/stj-submete-credores-
esquecidos-a-descontos-da-
recuperacao-judicial.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/02/stj-submete-credores-esquecidos-a-descontos-da-recuperacao-judicial.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/02/stj-submete-credores-esquecidos-a-descontos-da-recuperacao-judicial.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/02/stj-submete-credores-esquecidos-a-descontos-da-recuperacao-judicial.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/02/stj-submete-credores-esquecidos-a-descontos-da-recuperacao-judicial.ghtml
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Economia 

Cenário econômico adverso 
prejudica venda de Braskem e 
a privatização da Eletrobras 
 
As suas operações de follow-ons vêm 
sendo impactadas e podem não 
acontecer no primeiro semestre 
 
Bruno Rosa e Manoel Ventura 
01/05/2022 - 07:20 / Atualizado em 
01/05/2022 - 08:38 
 

A saída da Petrobras do capital da 

Braskem era para ter sido uma das 

maiores operações do ano na B3 Foto: 

Luke Sharrett 

 

RIO - A inflação global, a perspectiva de 

alta de juros no Brasil e nos Estados 

Unidos, a guerra na Ucrânia e a 

instabilidade política interna têm 

tornado o cenário desfavorável não só 

para o lançamento de novas ações na 

Bolsa, mas também para duas operações 

muito esperadas pelo mercado, 

envolvendo empresas que já têm papéis 

negociados na B3. 

 

Estas são a venda das ações 

preferenciais (PN, sem direito a voto) 

que a Petrobras detém da Braskem e a 

privatização da Eletrobras, cujo modelo 

escolhido pelo governo é o lançamento 

de novos papéis nas Bolsas de São Paulo 

e Nova York, a fim de diluir a 

participação majoritária da União na 

estatal. 

 

A saída da Petrobras do capital da 

Braskem era para ter sido uma das 

maiores operações do ano na B3. A 

petroleira comunicou no fim de janeiro 

que cancelou o negócio por conta da 

“instabilidade das condições do mercado 

de capitais”. 

 

Agora, segundo uma fonte ligada ao 

processo, não existe nova data no 

horizonte. O calendário eleitoral no 

segundo semestre tornou a operação 

incerta e, na visão de muitos, quase 

inviável porque a demanda dos 

investidores não alcançaria o valor que 

as atuais donas das ações esperam. 

 

Mesmo assim, a Petrobras segue 

afirmando que continua comprometida 

em vender sua fatia na Braskem, na qual 

possui 36,1% e tem como sócia a 

Novonor (ex-Odebrecht), também 

interessada em sair do negócio. 

 

A mesma incerteza ronda o processo de 

venda de ações da Eletrobras na Bolsa, 

estruturado pelo BNDES. 

 

Uma fonte do governo avalia que a 

perspectiva de maior volatilidade nos 

mercados globais e a alta de juros 

encaminhada pelo Federal Reserve nos 

EUA deve desviar o fluxo de 

investimentos estrangeiros do Brasil, 

enquanto o governo não consegue o 

sinal verde do Tribunal de Contas da 

União (TCU) para fazer a capitalização. 

 
Prazo apertado 
 
Apesar de o governo ter trabalhado em 

conjunto com o TCU para acelerar os 

trâmites para a privatização da 

companhia, o prazo apertado do 

julgamento, previsto para 13 de maio, é 

um ponto de preocupação. Passando 
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dessa data, a companhia elétrica 

precisará usar o balanço do primeiro 

trimestre deste ano como referência 

para o prospecto, o que a obrigaria a 

refazer as contas e arrastar a 

privatização para julho, pelo menos. 

 

Técnicos do governo dizem que “não há 

plano B” e a aposta continua sendo que 

haverá tempo para fazer a privatização 

da companhia ainda este ano. O modelo 

prevê transformar a Eletrobras em uma 

corporação sem controlador definido, 

ainda que a União mantenha posição 

relevante na empresa.. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/in
vestimentos/cenario-economico-
adverso-prejudica-venda-de-braskem-
a-privatizacao-da-eletrobras-1-
25496700  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/cenario-economico-adverso-prejudica-venda-de-braskem-a-privatizacao-da-eletrobras-1-25496700
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/cenario-economico-adverso-prejudica-venda-de-braskem-a-privatizacao-da-eletrobras-1-25496700
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/cenario-economico-adverso-prejudica-venda-de-braskem-a-privatizacao-da-eletrobras-1-25496700
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/cenario-economico-adverso-prejudica-venda-de-braskem-a-privatizacao-da-eletrobras-1-25496700
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/cenario-economico-adverso-prejudica-venda-de-braskem-a-privatizacao-da-eletrobras-1-25496700
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Economia 

Na semana da reunião do 
Copom, mercado projeta 
inflação a 7,89% 
 
Mercado espera nova elevação de 1 p.p. 
na Selic nesta semana e taxa deve 
alcançar o patamar de 13,25% para este 
ano. Dados constam no boletim Focus, 
divulgado nesta segunda-feira 
 
Fernanda Trisotto 
02/05/2022 - 10:01 / Atualizado em 
02/05/2022 - 10:27 
 

BC divulgou boletim Focus nesta 

segunda-feira Foto: Cristiano Mariz / 

Agência O Globo 

 

BRASÍLIA – Na semana em que o 

Copom se reúne para definir o novo 

patamar da taxa básica de juros, o 

mercado projetou nova aceleração 

da inflação, com o indicador batendo 

7,89% ao fim de 2022, de acordo com o 

boletim Focus, do Banco Central. Essa é 

a 16ª semana consecutiva de revisão 

para cima na expectativa da inflação. 

 

A estimativa da Selic, que na semana 

passada era de 13,25%, permaneceu 

nesse patamar. Nessa semana, o Copom 

deve elevar a taxa básica de juros em um 

ponto percentual (p.p.), conforme 

já indicado na última reunião. Dessa 

forma, o indicador passará dos atuais 

11,75% para 12,75%. A expectativa do 

mercado é de que o ciclo de alta dos juros 

esteja próximo do fim. 

 

As projeções do mercado ainda mostram 

que a expectativa de crescimento do PIB 

variou de 0,65% para 0,70%, na quinta 

semana consecutiva de elevação. O 

câmbio previsto é de R$ 5, mesmo valor 

da última semana. 

 

O boletim Focus não foi divulgado por 

três semanas, assim como outros 

relatórios do Banco Central, em função 

da greve dos servidores da instituição. 

Após uma pausa no movimento 

paredista, os servidores retomam as 

paralisações na terça-feira, primeiro dia 

da reunião do Copom, que divulga em 4 

de maio a nova taxa básica de juros. 

 

Inflação acelerada 

 

A inflação esperada pelo mercado é mais 

que o dobro da meta oficial definida pelo 

governo para esse ano, de 3,5%. Mesmo 

considerando o intervalo de tolerância 

de 1,5 ponto percentual (p.p.) para cima 

ou para baixo, o número projetado agora 

ainda ficaria acima do teto, que seria de 

5%, o que implicaria no 

descumprimento da meta pelo segundo 

ano consecutivo. Com a expectativa de 

inflação a 7,89%, o teto da meta é 

estourado em 2,89 p.p.. 

 

Esse movimento reflete a aceleração 

registrada no IPCA-15, divulgado pelo 

IBGE na última semana. A prévia da 

inflação de abril acelerou para 1,75%, a 

maior alta para um mês de abril desde 

1995. O indicador foi puxado pelo 

aumento nos preços dos combustíveis e 

alimentos. 

 

Cenário complexo em 2023 

 

A aceleração da inflação neste ano vai 

respingar em 2023. A meta oficial da 

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/macroeconomia/bc-completa-um-ano-de-altas-seguidas-dos-juros-levando-selic-para-1175-25435447
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inflação para 2023 é e 3,25%, mas a 

projeção do mercado, de acordo com 

esta edição do boletim Focus, é de 

4,10%, quarta elevação consecutiva da 

estimativa. 

 

Com isso, a expectativa da Selic foi 

revista e subiu de 9% para 9,25%.  Em 

relação ao PIB, a expetativa se manteve 

em crescimento de 1%. Há quatro 

semanas, a expectativa era de 1,30%. Já 

o câmbio variou de R$ 5,00 para R$ 

5,04. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/na
-semana-da-reuniao-do-copom-
mercado-projeta-inflacao-789-
25497531  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/na-semana-da-reuniao-do-copom-mercado-projeta-inflacao-789-25497531
https://oglobo.globo.com/economia/na-semana-da-reuniao-do-copom-mercado-projeta-inflacao-789-25497531
https://oglobo.globo.com/economia/na-semana-da-reuniao-do-copom-mercado-projeta-inflacao-789-25497531
https://oglobo.globo.com/economia/na-semana-da-reuniao-do-copom-mercado-projeta-inflacao-789-25497531
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Economia 

Contas públicas fecham no 
melhor fevereiro em 10 anos 
com ajuda de Estados e 
municípios 
 
Com a trégua na greve dos servidores 
do BC até esta segunda, a autarquia 
começou a atualizar na semana passada 
as divulgações que estavam atrasadas, 
como as estatísticas fiscais 

 

Thaís Barcellos e Eduardo 

Rodrigues, O Estado de S.Paulo 

02 de maio de 2022 | 10h09 

 
Brasília - As contas da União, Estados e 

municípios fecharam fevereiro no azul 

em R$ 3,471 bilhões. O número, 

divulgado nesta segunda-feira, 2, 

pelo Banco Central, representa o 

melhor resultado para o mês desde 2012, 

quando as contas fecharam com R$ 

9,514 bilhões no azul. O bom 

desempenho foi influenciado pelas 

finanças regionais, com arrecadação em 

alta. 

 

Com a trégua na greve dos 

servidores do BC até esta segunda, 

a autarquia começou a atualizar na 

semana passada as divulgações que 

estavam atrasadas, como as estatísticas 

fiscais. Mas os dados apresentados nesta 

manhã ainda estão defasados. As 

informações de fevereiro deveriam ter 

sido conhecidas no final do mês passado 

e, em abril, os resultados de março. Os 

servidores vão retomar a greve a partir 

de amanhã, 3, e o BC ainda não se 

pronunciou sobre o efeito nas 

divulgações. 

 

As contas da União, Estados e 

municípios fecharam fevereiro no azul 

em R$ 3,471 bilhões, melhor resultado 

para o mês desde 2012 Foto: Marcello 

Casal Jr./Agência Brasil 

 

O resultado primário reflete a diferença 

entre receitas e despesas do setor 

público, antes do pagamento dos juros 

da dívida pública. O superávit primário 

consolidado do setor público (Governo 

Central, Estados, municípios e estatais, 

com exceção 

de Petrobras e Eletrobras) de 

fevereiro surpreendeu e ficou acima do 

teto do intervalo das estimativas de 

analistas do mercado financeiro ouvidos 

pelo Projeções Broadcast, que iam de 

déficit de R$ 45,000 bilhões a superávit 

de R$ 2,900 bilhões. A mediana era 

negativa em R$ 9,705 bilhões. 

 

O resultado fiscal de novembro foi 

composto por um déficit de R$ 19,181 

bilhões do Governo Central (Tesouro 

Nacional, Banco Central e INSS). Já os 

governos regionais (Estados e 

municípios) influenciaram o resultado 

positivamente com R$ 20,172 bilhões no 

mês. Enquanto os Estados registraram 

um superávit de R$ 15,571 bilhões, os 

municípios tiveram resultado positivo 

de R$ 4,601 bilhões. As empresas 

estatais registraram superávit primário 

de R$ 2,480 bilhões. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,servidores-bc-retomam-greve-terca-feira-npre,70004052769
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,servidores-bc-retomam-greve-terca-feira-npre,70004052769
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eletrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tesouro-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tesouro-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inss-instituto-nacional-do-seguro-social
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Dívida em queda 
 
A dívida pública 

brasileira continuou em trajetória de 

queda em proporção do Produto 

Interno Bruto (PIB) em fevereiro. 

Dados divulgados pelo Banco Central 

mostram que a Dívida Bruta do Governo 

Geral fechou o mês aos R$ 7,001 

trilhões, o que representa 79,2% do PIB. 

O porcentual, divulgado há pouco pelo 

Banco Central, é menor que os 79,5% de 

janeiro. No melhor momento da série, 

em dezembro de 2013, a dívida bruta 

chegou a 51,5% do PIB. 

 

A Dívida Bruta do Governo Geral – que 

abrange o governo federal, os governos 

estaduais e municipais, excluindo o 

Banco Central e as empresas estatais – é 

uma das referências para avaliação, por 

parte das agências globais de 

classificação de risco, da capacidade de 

solvência do País. Na prática, quanto 

maior a dívida, maior o risco de calote 

por parte do Brasil.   

 

O BC informou ainda que a Dívida 

Líquida do Setor Público (DLSP) passou 

de 56,6% para 57,1% do Produto Interno 

Bruto (PIB) em fevereiro. A DLSP 

atingiu R$ 5,047 trilhões. A dívida 

líquida apresenta valores menores que 

os da dívida bruta porque leva em 

consideração as reservas internacionais 

do Brasil. 

 

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

ias/geral,contas-publicas-fecham-

melhor-fevereiro-10-

anos,70004054778  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/divida-publica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/divida-publica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-fecham-melhor-fevereiro-10-anos,70004054778
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-fecham-melhor-fevereiro-10-anos,70004054778
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-fecham-melhor-fevereiro-10-anos,70004054778
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-publicas-fecham-melhor-fevereiro-10-anos,70004054778
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Economia 

Estimativa de inflação para 
este ano sobe pela 16ª vez e já 
se aproxima de 8% 
 
Boletim Focus elevou estimativa do 
IPCA para este ano de 7,65% para 
7,89%; há um mês, era de 6,97% 

 
Thaís Barcellos e Eduardo Rodrigues, O 
Estado de S.Paulo 
02 de maio de 2022 | 10h44 

 
Brasília -  Economistas do mercado 

financeiro elevaram pela 16ª semana 

consecutiva a estimativa 

da inflação esperada para este ano, 

indicou o relatório do Boletim Focus 

divulgado pelo Banco Central 

(BC) nesta segunda-feira, 2. A 

estimativa foi de 7,65% para 7,89%, 

conforme o Relatório de Mercado Focus, 

cada vez mais distante do teto da meta 

deste ano (5%).   

 

No fim de março, o BC admitiu que a 

meta de inflação deve ser superada 

novamente neste ano. A probabilidade 

de "estouro" da meta é de 88% a 97%, 

calculou a instituição. 

 

A estimativa da inflação esperada para 

este ano foi de 7,65% para 7,89%, 

conforme o Relatório de Mercado Focus 

do Banco Central, cada vez mais distante 

do teto da meta deste ano (5%) Foto: 

André Dusek/Estadão - 9/1/2018 

 

Para 2023, foco principal da política 

monetária, o afastamento do centro da 

meta (3,25%, com margem de 1,75% a 

4,75%) também continua, com o 

aumento de 4,00% para 4,10%. 

 

Para 2022, há um mês, a mediana para 

o IPCA era de 6,97%. Já para 2023, era 

de 3,80%. Considerando as 102 

alterações nos últimos cinco dias úteis, a 

mediana para 2022 também subiu, de 

7,72% para 7,95%. Para 2023, as 100 

alterações feitas nos últimos cinco dias 

úteis elevaram a estimativa mediana de 

4,00 para 4,12%. 

 

Já a mediana para 2024 se manteve 

3,20% na última semana, de 3,12% um 

mês antes. Já a previsão para 2025 

continuou em 3%, mesmo porcentual de 

um mês atrás. 

 

A meta para 2024 é de 3%, com margem 

de 1,5 ponto porcentual (de 1,5% para 

4,5%). Para 2025, por sua vez, a meta 

ainda não foi definida pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN). 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
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No comunicado do Comitê de Política 

Monetária (Copom) de março, o BC 

atualizou suas projeções para a inflação 

com estimativas de 7,1% em 2022 e 3,4% 

em 2023. Diante da volatilidade no 

mercado de petróleo causado 

pela guerra na Ucrânia, o colegiado 

ainda criou um cenário alternativo, com 

maior probabilidade, em que as 

previsões estariam em 6,3% e 3,1%, 

respectivamente.  O colegiado elevou a 

Selic em 1,5 ponto porcentual, para 

11,75% ao ano. 

 

Taxa de juros 
 
A projeção para a Selic – a taxa básica 

de juros – no fim deste ano ficou estável 

no Relatório de Mercado Focus. Na 

última semana, a mediana continuou em 

13,25%, ante 13,00% ao ano há um mês. 

 

No Comitê de Política Monetária 

(Copom) do Banco Central de março, o 

colegiado indicou a intenção de 

novamente elevar a Selic em 1 ponto 

porcentual em maio, de 11,75% para 

12,75% ao ano, e, em comunicações 

posteriores, o colegiado sinalizou 

tendência de encerrar o ciclo no mês que 

vem. 

 

Depois da surpresa com o IPCA de 

março (1,62%), contudo, o presidente do 

BC, Roberto Campos Neto, apontou que 

o comitê iria analisar se houve mudança 

de tendência e que poderia reavaliar as 

estratégias. 

 

No Boletim Focus, os economistas do 

mercado financeiro aumentaram a 

projeção para a Selic no fim de 2023 de 

9% para 9,25%. Já a previsão para o fim 

de 2024 continuou em 7,50%, mesmo 

porcentual de quatro semanas atrás. Da 

mesma forma, a previsão para o fim de 

2025 foi mantida em 7%, mesmo 

porcentual de um mês atrás. 

 

PIB 
 
O Relatório de Mercado Focus trouxe 

também aumento da previsão mediana 

para a expansão do Produto Interno 

Bruto (PIB) de 2022, que passou de 

0,65% para 0,70%. Há um mês, a 

estimativa era de 0,52%. 

 

Considerando apenas as 56 respostas 

nos últimos cinco dias úteis, a estimativa 

para o PIB no fim de 2022 passou de 

0,70% para 0,75%. 

 

Para 2023, a estimativa continuou em 

1%, de 1,30% há quatro semanas. O 

Relatório Focus ainda trouxe as 

medianas para o PIB de 2024 e 2025, 

que continuaram em 2%, mesmo 

porcentual de um mês atrás. 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,estimativa-inflacao-sobe-
maio,70004054807  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Para onde vai o dólar? Veja o 
que analistas dizem 
 
Desafios domésticos e no exterior 
ampliam riscos, mas alta pode estar no 
limite 

 
1º.mai.2022 às 10h00 
Clayton CastelaniEduardo Cucolo 
SÃO PAULO 
 
A cotação do dólar subiu quase 4% em 

abril, depois de ter caído 15% no 

primeiro trimestre. A oscilação reflete a 

mudança no humor dos investidores, 

que passaram a esperar um contexto 

mais difícil para o Brasil com 

o endurecimento do combate à inflação 

nos Estados Unidos e turbulências 

internas com a polarização da corrida 

eleitoral ao Palácio do Planalto. 

 

Analistas consultados 

pela Folha afirmam que dificilmente o 

dólar voltará a oscilar muito abaixo dos 

R$ 4,70 até o fim de 2022, conforme 

ocorreu no primeiro quarto do ano, 

embora os fundamentos para a 

formação da taxa de câmbio —tais como 

as paridades entre países quanto ao 

comércio exterior, poder de compra e a 

relação entre juros e inflação— 

pudessem sustentar essa cotação por 

mais tempo. 

 

Em contrapartida, eles consideram que 

há pouco espaço para nova escalada ao 

patamar de R$ 5,70, como registrado no 

início do ano. O cenário projetado neste 

momento é de uma taxa circundando os 

R$ 5, embora reconheçam que a 

imprevisibilidade das variáveis que 

influenciam o câmbio impeça mirar com 

precisão a cotação futura da moeda 

americana. 

 

Apesar de certo consenso sobre o 

horizonte do câmbio, o caminho a 

percorrer é acidentado. Oscilações 

passaram a ser ainda mais esperadas 

após o repique da Covid na China e 

a decisão da Rússia de intensificar sua 

ação militar na Ucrânia e subir o tom das 

ameaças ao Ocidente. 

 

 
Modelo de bomba de petróleo sobre 

notas de dólar - Dado Ruvic - 

14.abr.2020/Reuters 

 

Em relação a comprar ou não a moeda 

internacional para uma viagem 

internacional, a imprevisibilidade do 

câmbio leva a uma receita básica: buscar 

o preço médio. A regra é comprar 

quantidades iguais de dólares em 

intervalos regulares no período entre o 

início do planejamento e o embarque. 

 

O QUE DIZEM OS ANALISTAS 
 
Nicola Tingas, economista-chefe da 

Acrefi (Associação Nacional das 

Instituições de Crédito, Financiamento e 

Investimento), considera que o dólar só 

caiu no primeiro trimestre porque o real 

foi excessivamente desvalorizado no ano 

passado. 

 

Neste ano, juros altos o suficiente para 

compensar os riscos do Brasil em um 

momento de incerteza no exterior, ações 

de empresas locais crescendo a reboque 

da alta das commodities e até certa 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/clayton-castelani.shtml
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calmaria na política doméstica ajudaram 

a atrair investidores para o Brasil. 

 

Porém, na avaliação de Tingas, a piora 

do cenário internacional no último mês 

deixou pouco espaço para a manutenção 

de uma cotação justa, abaixo dos R$ 

4,80. 

 

No segundo semestre [de 2021], o real 

se desvalorizou muito acima dos 

fundamentos do país em relações de 

troca, posição de dívida e tudo mais. Em 

essência, isso teve a ver com o grande 

debate sobre acabar com o teto fiscal, o 

que aumentou o risco país e alterou a 

taxa de câmbio 

 

Nicola Tingas 

Economista-chefe da Acrefi 

 

Fundamentos econômicos não são as 

únicas variáveis a determinar o câmbio. 

Expectativas sobre o futuro do país 

também entram na conta. Nesse sentido, 

a política pode pesar mais no curto 

prazo, como ocorreu no segundo 

semestre de 2021. 

 

Fernanda Consorte, economista-

chefe do Banco Ourinvest, argumenta 

que a recente alta no câmbio é também 

um ajuste à aproximação do período 

eleitoral e à polarização da disputa entre 

duas candidaturas, a do presidente Jair 

Bolsonaro (PL) e a do ex-presidente Lula 

(PT). 

 

Uma disputa acirrada, com governo e 

oposição em condições de êxito, alerta 

investidores para o crescimento do risco 

fiscal, que neste momento pode ser 

entendido como o receio de que uma 

escalada de decisões e promessas 

populistas poderiam prejudicar a 

execução do Orçamento nos próximos 

anos. 

 

Ajustes começaram a ser vistos. 

Tivemos um desempenho melhor [no 

primeiro trimestre] do que os 

emergentes, recebendo muito fluxo [de 

investimentos] que provavelmente iria 

para a Rússia. Mas isso é algo que não 

se perpetua porque temos nossas 

mazelas econômicas internas. 

 

Fernanda Consorte 

Economista-chefe do Banco Ourinvest  

 

Daniel Miraglia, economista-chefe da 

Integral Group, também considera que o 

câmbio já começou a mostrar o preço da 

eleição e que a tendência é que isso se 

intensifique. Mas ele reforça que é o que 

acontece lá fora, especialmente nos 

Estados Unidos, que vai ditar o ritmo do 

mercado até o fim do ano. 

 

O banco central americano, o Fed 

(Federal Reserve), tirou a sua taxa de 

juros de referência do zero em março, 

além de ter encerrado um programa 

injetou bilhões de dólares no mercado 

financeiro por meio da compra de títulos 

imobiliários e do Tesouro. 

 

A fartura de liquidez estimulou a 

economia durante a fase mais aguda da 

pandemia, mas também aqueceu o 

mercado consumidor antes da 

normalização da oferta de bens e 

insumos, que segue prejudicada pela 

rigorosa política de combate à Covid na 

China. O resultado foi a maior alta de 

preços em quatro décadas. 

 

Para tentar barrar a inflação, o Fed 

subiu sua taxa em 0,25 ponto 

percentual há pouco mais de um mês e 

deverá aplicar aumentos iguais ou 

superiores a meio ponto em cada uma 

das suas seis reuniões previstas até o 

final deste ano. Um aperto impensável 

há pouco tempo e que coloca o mundo 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/fed-eleva-juros-e-sinaliza-batalha-agressiva-contra-inflacao.shtml
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em alerta para uma forte desaceleração 

da economia global. 

 

Daqui para frente vai ser mais 

desafiador, porque o Brasil já não está 

mais tão barato. Há pouco espaço no 

médio prazo para melhorar o Brasil, e 

há vários riscos que podem fazer a 

dinâmica de preços piorar. 

 

Daniel Miraglia 

Economista-chefe da Integral Group 

 

Juros mais altos nos Estados Unidos 

tendem a atrair para os títulos soberanos 

do país investidores que estavam 

posicionados em países mais arriscados, 

como o Brasil. 

 

Um sinal de que esse processo está em 

curso é que os rendimentos dos títulos 

de referência do Tesouro americano 

rondam o patamar mais elevado desde 

2018. É um movimento que revela a 

expectativa de investidores em ampliar 

ganhos na renda fixa do país. 

 

Para Sandra Blanco, estrategista-

chefe da Órama, a busca de investidores 

por refúgio na proteção dos ativos 

ligados ao dólar passa a ser uma 

tendência ainda mais forte com o 

prolongamento da guerra na Ucrânia e o 

repique da Covid na China. 

 

Nos dois casos, a principal ameaça é a 

inflação. O preço de referência do 

petróleo bruto, o Brent, está flutuando 

acima dos US$ 100 (R$ 501) por barril 

desde o início da guerra. E, apesar de os 

confinamentos em grandes cidades da 

China para conter o coronavírus 

potencialmente reduzirem a demanda 

por combustível, uma nova paralisação 

no país apertaria ainda mais o gargalo da 

oferta geral de produtos. 

 

Trabalhamos com um dólar entre R$ 5 

e R$ 5,10 até o fim do ano. O valor justo 

seria em torno de R$ 4,80, conforme 

nossos estudos de longo prazo. Mas com 

o Fed subindo juros, que é o principal 

risco, guerra, Covid na China e eleições 

no Brasil, o dólar pode voltar a subir 

um pouco 

 

Sandra Blanco 

Estrategista-chefe da Órama 

 

Daniel Weeks, economista-chefe da 

Garde, afirma que o Brasil pode se 

beneficiar pela falta de boas alternativas 

de investimento entre as grandes 

economias emergentes. Segundo ele, o 

país ganha com o efeito da alta dos 

preços de commodities sobre a 

atividade, oferece uma taxa de juros 

elevada e possui alguma estabilidade 

política, quando comparado com Rússia, 

Turquia e China, por exemplo. 

 

Também na avaliação do economista, 

parte dos dólares vindos do superávit 

comercial recorde projetado para 2022 

deverá entrar no país, algo que não 

ocorreu no ano passado. Em 2021, a 

balança comercial registrou superávit 

recorde de US$ 61 bilhões, mas 

entraram efetivamente no Brasil US$ 

9,8 bilhões. 

 

"Teremos uma balança comercial muito 

forte. Esse dinheiro não entrou [no país] 

em 2021. Neste ano, deve entrar, porque 

os juros estão mais altos", afirma Weeks. 

Teremos uma balança comercial muito 

forte. Esse dinheiro não entrou [no 

país] em 2021. Neste ano, deve entrar, 

porque os juros estão mais altos 

 

Daniel Weeks 

economista-chefe da Garde 

 

Ele projeta uma taxa de câmbio de R$ 

4,75 no final deste ano e R$ 4,85 no fim 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-da-ucrania/
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de 2023. E diz que parte dessa volta do 

dólar deve ajudar a reduzir os índices de 

inflação a partir do segundo semestre. 

 

Bruno Capusso, diretor de tesouraria 

do Banco Fator, afirma que é natural que 

o real sofra mais no cenário atual após a 

forte valorização no primeiro trimestre. 

 

"O processo de apreciação entrou em 

standby, mas não acho que tenha sido 

interrompido", diz Capusso. 

 

Ele afirma que a posição do país como 

exportador de commodities e o 

diferencial de juros em relação ao 

exterior são as principais linhas de 

defesa para evitar uma desvalorização 

mais forte da moeda nacional. Mesmo 

em um cenário em que os juros nos 

Estados Unidos subam mais que o 

projetado atualmente. 

 

O processo de apreciação entrou em 

stand by, mas não acho que tenha sido 

interrompido 

 

Bruno Capusso 

diretor de Tesouraria do Banco Fator 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/para-onde-vai-o-dolar-
veja-o-que-analistas-dizem.shtml  
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Economia 

Brasil terá dificuldades em 
aproveitar alta de 
commodities, diz vice-
presidente do Banco Mundial 
 
Para Carlos Jaramillo, inflação dos 
alimentos traz mais problemas que 
oportunidades 

 
2.mai.2022 às 4h00 
Rafael Balago 
WASHINGTON 

 
O Brasil e a América Latina deverão ter 

dificuldades em tirar vantagens da alta 

do preço das commodities, como comida 

e combustíveis, gerada pela Guerra da 

Ucrânia, avalia Carlos Felipe Jaramillo, 

vice-presidente do Banco Mundial para 

América Latina e Caribe. 

 

"Em tempos normais, isso poderia ser 

uma coisa positiva, especialmente para 

grandes produtores de comida e 

petróleo. Mas a maioria das colheitas já 

foi feita ou já está pré-vendida. A 

maioria dos agricultores fecha as vendas 

com meses de antecedência. Então, a 

alta de preços gerada pela guerra no 

último mês não será aproveitada por 

eles." 

 

 

Carlos Felipe Jaramillo, vice-presidente 

do Banco Mundial para América Latina 

e Caribe. - Divulgação Banco Mundial da 

América Latina 

 

Outro problema apontado por Jamarillo 

é a estiagem no Cone Sul, que poderá ser 

a mais forte em 90 anos. "Com isso, a 

capacidade de produzir mais grãos e 

aproveitar a alta de preços também fica 

em risco", alerta. 

 

Para ele, outra questão é que a alta de 

preços complica a retomada da 

economia pós-pandemia. 

 

"As famílias, que mal estavam se 

recuperando da forte crise dos últimos 

dois anos, inesperadamente precisam 

lidar com altas de preços de comida e 

energia." 

 

Em conversa com a Folha, Jamarillo 

também comentou que a incerteza 

eleitoral prejudica as perspectivas do 

Brasil em 2022. Para este ano, o Banco 

Mundial prevê que o país cresça 0,7%, 

enquanto a América Latina e Caribe 

devem avançar 2,3%. 

 

Quais as perspectivas para o Brasil 

e para a América Latina? A incerteza 

sobre as eleições e a piora no ambiente 

externo são os dois grandes fatores que 

trazem impactos em nossas perspectivas 

para o Brasil e para a região em 2022. 

 

Tivemos de baixar nossa previsão de 

crescimento da América Latina em 

2022, de 2,7% para 2,3%, como 

resultado das consequências da Guerra 

da Ucrânia, que afeta a região por 

diferentes meios. 

 

O Brasil teve um crescimento muito bom 

em 2021, de 4,6%. Mas, para este ano, 

estimamos um crescimento de 0,7%. E 

isso é em grande parte porque o 
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ambiente externo se tornou mais 

negativo do que prevíamos, 

especialmente com as mudanças nos 

preços das commodities e com a 

expectativa de alta contínua nas taxas de 

juros pelo mundo. E também 

pela eleição no Brasil, que introduz 

muita incerteza entre os investidores. 

 

Os candidatos do Brasil poderiam 

fazer algo para acalmar as 

incertezas do mercado? Em alguma 

medida, ajuda se os candidatos 

divulgarem seus programas de forma 

antecipada, como mostrarem como vão 

gerenciar a economia. Não estou tão 

otimista com as eleições presidenciais. 

Ninguém pode eliminar as incertezas, 

especialmente na época atual. Nos 

últimos anos, muitas eleições se 

tornaram mais disputadas e há mais 

polarização na América Latina. Teremos 

de viver com altos níveis de incerteza até 

o dia das eleições. 

 

O Brasil e os países da região 

podem tirar vantagens da alta do 

preço das commodities? Estou 

menos otimista sobre isso. Em tempos 

normais, isso poderia ser uma coisa 

majoritariamente positiva, 

especialmente para grandes produtores 

de comida e petróleo. Mas estou 

preocupado porque estive em conversas 

com os ministros de países como Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai, e a 

maioria das colheitas já foi feita ou já 

está pré vendida. A maioria dos 

agricultores fecha as vendas com meses 

de antecedência. Então, a alta de preços 

gerada pela guerra no último mês não 

será aproveitada por eles e acabará 

sendo capturada muito mais à frente nas 

cadeias de produção. 

 

Outra coisa importante é que temos uma 

grande seca no Cone Sul, que poderá ser 

a pior em 90 anos. Com isso, a 

capacidade de produzir mais grãos e 

aproveitar a alta de preços também fica 

em risco. Isso tem uma grande ligação 

com as mudanças climáticas, que 

começam a impactar muito a agricultura 

da região. 

 

A mesma coisa vale para o petróleo: não 

temos muitos grandes produtores na 

região, especialmente porque a 

produção da Venezuela caiu muito nos 

últimos anos. Talvez o Equador tenha 

algum benefício, mas eles também 

vendem petróleo com meses de 

adiantamento e a preços travados. 

Colômbia e México também exportam 

algum petróleo, e podem lucrar se os 

preços continuarem altos durante o ano 

 

Apesar das vantagens a alguns poucos 

países, o impacto geral da alta do 

petróleo é muito negativo para a região. 

Primeiro porque a maioria dos países da 

América Latina e Caribe são 

importadores de petróleo, que é usado 

para muitas coisas diferentes. E a alta 

dos preços afeta as famílias. Há um 

impacto muito negativo para as 

economias nacionais e para as 

residências, que mal estavam se 

recuperando da forte crise dos últimos 

dois anos e inesperadamente precisam 

lidar com altas de preços de comida e 

energia. Então, acho que o resultado 

será muito negativo para a maior parte 

da América Latina. 

 

Nas reuniões do FMI e do Banco 

Mundial, houve muitos 

comentários sobre uma 

fragmentação da economia global 

em blocos e o esforço de países 

ricos de buscar fornecedores mais 

próximos (near-shoring). Esse 

movimento pode beneficiar a 

América Latina? É muito difícil ainda 

dizer como o futuro evoluirá. De um 

lado, há o movimento de mais near-
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shoring, que pode ser potencialmente 

positivo para vários países, porque nossa 

região é próxima de grandes mercados 

como EUA e Canadá. 

 

Vimos alguns investidores privados 

fazerem alguns movimentos em direção 

ao México, e eles estão considerando 

outros países. Quanto mais perto dos 

EUA, melhor, o que traz oportunidades 

para países da América Central, 

Colômbia e República Dominicana. 

 

No entanto, é difícil prever neste 

momento se isso será uma coisa grande. 

E estou preocupado sobre o impacto 

negativo que isso implica para o 

comércio global. A globalização e a alta 

massiva no comércio nos últimos 20 ou 

30 anos têm sido extremamente boas 

para o desenvolvimento e a redução da 

pobreza em muitos países da América 

Latina. Então, me preocupa que isso 

possa levar a muitas restrições de 

comércio, que podem impactar o 

crescimento. Espero que possamos 

manter o comércio fluindo, de modo que 

a América Latina siga se beneficiando. 

 

O que os governos podem fazer 

para amenizar os problemas de 

inflação e desemprego 

elevados? Este ano de 2022 tem se 

provado um ano difícil nesses fronts 

para todos os governos que tenho 

conversado. Muitos deles estão tentando 

gerenciar as altas de preços com 

reduções de alguns impostos sobre 

comida e combustíveis, dando subsídios 

e dando apoio a famílias pobres, o que 

considero positivo. O Brasil foi um 

desses países que tiveram uma resposta 

forte e muito boa para evitar muito 

sofrimento humano que teria ocorrido 

se os governos não estivessem ali, 

particularmente com programas de 

transferência como o Bolsa Família, que 

o Banco Mundial sempre apoiou. Por 

outro lado, muitos países gastaram 

muito dinheiro, e isso levou à uma alta 

na demanda até o ponto de elevar alguns 

preços. 

 

Sobre desemprego, me preocupa que os 

maiores perdedores ainda são os mais 

vulneráveis. Em particular, as mulheres 

que tiveram de ir para casa para cuidar 

das crianças, e pessoas pobres que 

pertencem a grupos tradicionalmente 

discriminados, como afrodescendentes e 

indígenas. As taxas de desemprego deles 

estão muito mais altas e não estão 

recuando. Os governos ainda precisam 

ter programas específicos para ajudar 

esses grupos. 

 

Quais são as projeções a para 

Argentina e Venezuela neste 

ano? Não sabemos realmente o que 

acontece na Venezuela. Fechamos nosso 

escritório lá há dez anos. Vemos de 

longe, com grande preocupação, que a 

economia tem afundado de modo 

dramático e os níveis de pobreza 

pioraram. 

 

Sobre a Argentina, vejo como boa notícia 

que o país chegou a um acordo com o 

FMI, porque isso tem sido a fonte 

número um de incerteza para a 

economia, na visão dos investidores. 

Isso remove a incerteza por um tempo e 

vamos ver mais investimentos e um bom 

crescimento por algum tempo. Mas nem 

tudo está resolvido na Argentina. Eles 

ainda têm uma grande dívida e inflação 

muito alta, em torno de 50% [ao ano]. 

 
RAIO-X 
 
Carlos Felipe Jaramillo, 59 

Vice-presidente do Banco Mundial para 

a região da América Latina e Caribe, 

responsável pela atuação do banco em 31 

países. Já foi diretor da instituição pela 

região africana e servidor público da 

Colômbia (com cargos no Ministério da 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/drama-argentino.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/drama-argentino.shtml
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Fazenda, Banco Central e Ministério do 

Comércio). Nascido na Colômbia, possui 

mestrado e doutorado em economia do 

desenvolvimento pela Universidade de 

Stanford (EUA). 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/brasil-tera-dificuldades-
em-aproveitar-alta-de-commodities-
diz-vice-presidente-do-banco-
mundial.shtml  
 

Retorne ao índice 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/brasil-tera-dificuldades-em-aproveitar-alta-de-commodities-diz-vice-presidente-do-banco-mundial.shtml
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Justiça encara desafio de 
seguir critérios técnicos em 
decisões sobre saúde 
 
1 de maio de 2022, 18h01 
 
Garantir o acesso a um serviço 

atualizado e adotar critérios técnicos 

para julgar a inclusão de novas 

tecnologias na saúde são alguns dos 

desafios que o Judiciário brasileiro deve 

enfrentar em relação à demanda 

crescente do setor. 

 

Legenda 

 

Para os participantes do Seminário 

“Judicialização da Saúde Suplementar”, 

promovido pelo Conselho Nacional de 

Justiça e pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) na quarta-

feira (27/4), é preciso lembrar que não é 

possível oferecer uma cobertura 

universal dessas tecnologias, mas 

também é preciso dar, minimamente, 

acesso a tratamentos atualizados. 

 

Para o juiz federal e membro do Comitê 

Executivo Nacional do Fórum Nacional 

do Judiciário para a Saúde (Fonajus) 

Clênio Jair Schulze, há um sistema 

multiportas para a adesão a novos 

tratamentos, medicamentos e 

procedimentos em saúde: o Comitê 

Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no Sistema Único de Saúde 

(Conitec), do Ministério da Saúde; e a 

ANS, que analisam e fazem os estudos 

científicos na incorporação no âmbito da 

saúde pública e suplementar, 

respectivamente. “Mas há uma terceira 

forma de incorporação dessa tecnologia 

que é pela atuação do Poder Judiciário”, 

afirmou. 

 

Schulze ressaltou que o Judiciário 

precisa levar em consideração os 

aspectos técnicos adotados pela Conitec 

e pela ANS ao tomar suas decisões. O 

juiz, que atua no Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, disse que há uma 

perspectiva equivocada de conceder 

tudo a todos, ou seja, a ideia de que 

exista uma cobertura universal das 

tecnologias em saúde. 

 

Segundo ele, esse pensamento é 

equivocado, já que isso não é possível de 

ser oferecido nem pela saúde pública, 

muito menos na saúde suplementar, 

cujas limitações já foram definidas pelo 

Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça. “A 

magistratura brasileira precisa atuar 

com critérios já definidos pelo STF de 

prevenção e precaução na saúde”. 

 

Para o defensor público do Distrito 

Federal, Ramiro Nóbrega Santana – que 

também integra o Comitê Executivo do 

Fonajus –, apesar dos limites 

contratuais e legais, é preciso garantir o 

acesso a tratamentos efetivos e 

atualizados. 

 

“Se não podemos oferecer a todos uma 

tecnologia de ponta, qual é a alternativa? 

Não pode ser um tratamento 

desatualizado”, frisou, Ramiro lembrou 

ainda que a continuidade de cobertura 

também precisa ser assegurada. “Esse é 
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um problema fundamental para vários 

pacientes que têm planos cancelados ou 

descontinuados de maneira dramática e 

desumana nos falsos planos coletivos 

por adesão, por exemplo”, disse. 

 

Segundo o defensor público, há duas 

saúdes paralelas: a pública e a privada. 

Não há mais que se falar em uma que 

seja suplementar. “Nós temos dois 

caminhos: de um lado, o direito 

constitucional da saúde; e do outro, o 

direito consumerista, relacionado aos 

planos de saúde. Mas eles se encontram 

na judicialização da interface do 

público-privado”. 

 

Ele ressaltou que a desregulação do setor 

privado permitiu a comercialização de 

planos de baixa cobertura, chamados 

também de populares. “Um nicho da 

judicialização que tem crescido muito é 

a decorrente dessa interface que não está 

muito bem encaixada entre o privado e o 

público, o que se reflete na política 

pública e na questão institucional e de 

regras para atendimento dos pacientes”. 

 

Para Ramiro Nóbrega Santana, é preciso 

que os dois aspectos da saúde conversem 

para que haja efetivamente um plano 

constitucional de uma saúde única, “que 

pode não ser única no tratamento, mas 

única institucionalmente. Para dar um 

recado para a sociedade brasileira de 

que temos um tratamento de saúde para 

o cidadão e não um tratamento para a 

classe mais abastada; e outro 

precarizado para a população geral”. 

 

Nesse contexto, o desembargador do 

Tribunal de Justiça da Bahia Mário 

Augusto Albiani Alves Júnior observou 

que os juízes e juízas têm um papel que 

extrapola os limites do processo e olham 

para a medicina baseada em evidências 

e a resolução de conflitos como 

ferramentas para atender a sociedade 

sem sobrecarregar o Judiciário. 

 

O juiz Clênio Jair Schulze reforçou esse 

pensamento ao afirmar que o Brasil 

migrou de uma jurisprudência “outrora 

sentimental em relação à judicialização 

da saúde, para uma jurisprudência 

baseada em evidências. Quem sabe 

tenhamos futuramente uma visão na 

jurisprudência baseada em valores, em 

que o olhar tenha um pé no resultado em 

que se entrega a sociedade brasileira”. 

 

Rol da ANS 

 

No último painel do seminário também 

foram levantadas questões relativas ao 

rol da ANS, que define a cobertura 

mínima dos planos de saúde. Apesar de 

sua atualização ser periódica – a cada 

180 dias, como determina a Lei 

14.307/2022, que alterou a Lei dos 

Planos de Saúde (9.656/1998), para 

dispor sobre o processo de atualização 

das coberturas no âmbito da saúde 

suplementar -, os palestrantes 

apontaram os debates e questões sobre o 

rol e os desafios econômicos da 

cobertura. 

 

Para o juiz Luiz Mario Moutinho, do 

Tribunal de Justiça de Pernambuco, a 

estrutura normativa do Estado 

regulador pode ampliar os conflitos 

plurilaterais que existem entre 

beneficiários e operadoras de planos de 

saúde. Ressaltou que os magistrados 

gostariam de “dar tudo a todos”, mas 

que isso poderia fazer faltar tudo a 

todos. 

 

“É preciso observar a questão 

regulatória, pois o rol pretende limitar 

os caminhos terapêuticos sem negar um 

caminho. Precisamos rever a forma de 

enxergar o rol. A nova lei diz que a 

amplitude da cobertura será 
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estabelecida pela ANS, mas é preciso 

levar em conta a perspectiva do 

consumidor de forma coletiva, 

defendendo o direito do consumidor, 

mas sem tirar do outro esse mesmo 

direito”. 

 

Falta definir, segundo o professor de 

mestrado em Direito Médico da 

Universidade Santo Amaro (Unisa) 

Georghio Alessandro Tomelin, se o rol 

seria o piso de serviços oferecidos ou o 

teto. De acordo com ele, o julgamento do 

STJ sobre tema poderá trazer 

interpretações diferentes em cada 

situação. 

 

“O rol é uma lista mutável, aplicado a um 

ambiente regulado, no qual empresas 

privadas podem participar, onde o lucro 

é uma questão importante, mas a 

disputa das narrativas aponta variáveis 

que miram o equilíbrio entre o cuidado e 

a economia”. Com informações da 

Assessoria de Imprensa do CNJ. 

  

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

01/justica-seguir-criterios-tecnicos-

decisoes-saude  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mai-01/justica-seguir-criterios-tecnicos-decisoes-saude
https://www.conjur.com.br/2022-mai-01/justica-seguir-criterios-tecnicos-decisoes-saude
https://www.conjur.com.br/2022-mai-01/justica-seguir-criterios-tecnicos-decisoes-saude
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Dependência econômica 
familiar é presumida em caso 
de acidente com morte 
 
2 de maio de 2022, 9h44 
 
A 1ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça entendeu que, quando 

reconhecida a responsabilidade estatal 

por acidente com morte em rodovia, é 

devida indenização por danos materiais 

ao cônjuge e aos filhos menores da 

vítima, pois a sua dependência 

econômica é presumida. 

 

A decisão teve origem em ação de 

indenização por danos morais e 

materiais ajuizada por uma viúva e seu 

filho menor contra o Departamento 

Estadual de Infraestrutura Rodoviária 

de Sergipe (DER-SE), depois que o 

caminhão dirigido pela vítima caiu em 

uma cratera de 15 metros de 

profundidade, cheia de água e não 

sinalizada, em uma rodovia estadual. 

 

Em primeira instância, a ação foi julgada 

improcedente, sob o fundamento de que 

o acidente teria decorrido das chuvas, 

caracterizando caso fortuito ou força 

maior. 

 

O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ-

SE), porém, reconheceu a omissão do 

DER-SE, relacionada ao dever de 

sinalizar a via pública, e fixou 

indenização por danos morais de R$ 20 

mil para ambos os autores. Quanto à 

reparação dos danos materiais, a corte 

considerou que eles não foram 

provados. 

 

Dependência econômica 

 

O relator do recurso dos autores, 

ministro Benedito Gonçalves, ponderou 

que a responsabilidade civil do Estado 

por condutas omissivas é subjetiva, o 

que exige comprovação da omissão 

culposa — evidenciada pela negligência 

na prestação do serviço —, do dano e do 

nexo causal entre ambos. 

 

No caso dos autos, o relator destacou 

que as conclusões do tribunal estadual 

são suficientes para mostrar a existência 

de tais requisitos. 

 

"Presentes os elementos necessários 

para a responsabilização do Estado pelo 

evento morte, a jurisprudência desta 

corte reconhece devida a indenização 

por danos materiais aos recorrentes, 

visto que a dependência econômica do 

cônjuge e dos filhos menores do de 

cujus é presumida, dispensando a 

demonstração por qualquer outro meio 

de prova", afirmou. 

 

O magistrado, seguindo precedente 

firmado pela 2ª Turma no REsp 

1.388.266, determinou o pagamento 

de pensão aos autores no valor de dois 

terços do salário mínimo, tendo em vista 

a falta de parâmetro para a definição dos 

ganhos da vítima. 

 

Quanto aos danos morais, o relator 

observou que o valor fixado na corte 

estadual foi irrisório e, com base na 

jurisprudência do STJ, aumentou a 

indenização para R$ 100 mil em favor da 

viúva e do filho. Com informações da 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
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assessoria de imprensa do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.709.727 

  
https://www.conjur.com.br/2022-mai-
02/dependencia-economica-familiar-
presumida-acidente-morte  
 
Retorne ao índice 
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TJ-SP confirma indenização a 
mulher que sofreu violência 
obstétrica 
 
2 de maio de 2022, 11h23 
 
A obrigação do médico é de meio e não 

de resultado; portanto, ele fica obrigado 

a empregar a boa técnica e o zelo de 

acordo com a necessidade do paciente. 

Em se tratando de obrigação de meio, a 

análise da responsabilidade deve se dar 

após a demonstração da culpa do 

médico, ou seja, de que foi negligente, 

imprudente ou imperito. 

 

123RFTJ-SP confirma indenização de R$ 

200 mil a mulher que sofreu violência 

obstétrica 

 

Com base nesse entendimento, a 11ª 

Câmara de Direito Público do Tribunal 

de Justiça de São Paulo confirmou a 

condenação do estado de São Paulo a 

indenizar uma mulher que sofreu 

violência obstétrica durante um parto 

em um hospital público. O bebê acabou 

morrendo após o parto. A reparação por 

danos morais foi fixada em R$ 200 mil. 

 

Consta dos autos que a autora, em sua 

segunda gestação, foi submetida a 

uma tentativa de parto normal com uso 

de manobras indevidas que resultaram 

na morte da criança. A paciente alega 

que os médicos que a atenderam 

deixaram de realizar a cesárea, apesar 

do histórico da primeira gestação e do 

tamanho da mulher e do bebê indicarem 

que este seria o procedimento mais 

indicado. 

 

O relator, desembargador Oscild de 

Lima Júnior, disse que o dano e a 

conduta foram comprovados e que o 

laudo pericial é conclusivo sobre a forma 

culposa com que os médicos 

agiram: "Restam incontroversos o dano 

e a conduta, o dano em razão da anóxia 

fetal aguda, devido à aspiração de 

líquido amniótico pelo nascente, e a 

conduta pelo atendimento médico 

prestado à autora quando em trabalho 

de parto." 

 

O magistrado destacou que a falta de 

condições no hospital público ou 

eventual sobrecarga dos profissionais 

não justificam o mau atendimento. 

"Inadmissível o desleixo no 

atendimento, haja vista que, na espécie, 

o médico nem mesmo se deu ao trabalho 

de proceder prontamente à cesariana, de 

modo a aplacar o sofrimento fetal, 

proteger a integridade física do feto e, 

com isso, evitar o óbito", ressaltou. 

 

Assim, para o relator, é evidente que o 

fato ocorrido ("perda de um filho, em 

nítida situação de violência obstétrica, e 

nas demais circunstâncias descritas nos 

autos") ocasionou à autora sofrimento e 

profundo abalo psicológico que "supera, 

e muito, o mero aborrecimento ou 

dissabor, a dar ensejo à indenização por 

danos morais". A decisão foi unânime. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

1019122-22.2020.8.26.0053 

 

https://www.conjur.com.br/dl/violencia-obstetrica.pdf
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02/tj-sp-confirma-indenizacao-mulher-
sofreu-violencia-obstetrica  
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Conciliadores e juízes leigos 
têm direito a 13° e férias? STF 
decide 
 
A matéria será discutida em recurso 
extraordinário que teve repercussão 
geral reconhecida pelo plenário. 
 
domingo, 1 de maio de 2022 
 
O plenário do STF vai decidir se é 

possível estender o direito ao 13º 

salário e a férias remuneradas a 

conciliadores e juízes leigos, recrutados 

como auxiliares da Justiça. A matéria, 

discutida no RE 1.308.392, teve 

repercussão geral reconhecida (Tema 

1.211). Com isso, a tese a ser fixada 

nesse julgamento será aplicada a todos 

os demais processos sobre o tema. 

 

 
STF decidirá se conciliadores e juízes 

leigos têm direito a 13° e 

férias.(Imagem: Nelson Jr./SCO/STF) 

 

Vínculo empregatício 

 

No caso dos autos, um conciliador, 

lotado na 3ª vara da Família de Rio 

Branco/AC, ajuizou reclamação cível 

contra o Estado do Acre pleiteando o 

pagamento de R$ 44 mil referentes a 

13° salários integrais e férias, acrescidas 

do terço constitucional, em razão do 

exercício da função de 2015 a 2019. A 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Estado do Acre reconheceu o vínculo 

empregatício e condenou o Estado a 

pagar as verbas rescisórias. 

 

No STF, o Acre argumenta que os 

auxiliares da Justiça, previstos nas leis 

dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais (lei 9.099/90) e da Fazenda 

Pública (lei 12.153/09), exercem dever 

público na condição de particulares, em 

colaboração com o poder público, e, por 

não ocuparem cargo ou emprego 

público, não têm direito às verbas 

trabalhistas. 

 

Para o Estado, a questão está 

compreendida no Tema 551 da 

repercussão geral (RE 1.066.677), em 

que o STF decidiu que, em regra, 

servidores temporários não têm direito 

a 13º salário e férias remuneradas, 

acrescidas do terço constitucional, 

salvo expressa previsão legal. 

 

Impacto 

 

Em manifestação pela repercussão 

geral do recurso, o presidente do STF, 

ministro Luiz Fux, afirmou que o tema 

tem potencial impacto em outros casos, 

pois interessa a inúmeros profissionais 

atuantes no sistema dos Juizados 

Especiais, com repercussão nas 

finanças públicas estaduais e distrital. 

Segundo o ministro, cabe ao Supremo 

decidir se a tese firmada no Tema 551 é 

aplicável aos juízes leigos e 

conciliadores e verificar possível 

desconformidade da decisão 

questionada com esse entendimento. 

 

A manifestação do ministro pelo 

reconhecimento da repercussão geral 

foi seguida por unanimidade pelo 

plenário virtual. 

 

 Processo: RE 1.308.392 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12153.htm
https://www.migalhas.com.br/quentes/327494/servidores-temporarios-nao-fazem-jus-a-13--salario-e-ferias-salvo-em-caso-de-desvirtuamento-da-contratacao
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6090530
https://www.migalhas.com.br/
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https://www.migalhas.com.br/quentes
/364999/conciliadores-e-juizes-leigos-
tem-direito-a-13-e-ferias-stf-decide  
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Fux suspende decisão que 
autorizou eleição indireta em 
Alagoas 
 
Presidente do STF decidiu por cautela 
em pedido do diretório estadual do PSB 
de Alagoas. O tema será analisado na 
ADPF 969, protocolada pelo PP e 
distribuída ao ministro Gilmar Mendes. 
 
domingo, 1 de maio de 2022 
 
O presidente do STF, ministro Luiz 

Fux, atendeu neste domingo, 1º, por 

cautela pedido do diretório estadual do 

PSB em Alagoas para suspender decisão 

do Tribunal de Justiça tomada na 

última sexta-feira, 29, que autorizou a 

eleição indireta no Estado. 

 

 
Fux suspende decisão que autorizou 

eleição indireta em Alagoas.(Imagem: 

Nelson Jr./SCO/STF) 

 

Fux decidiu na SL 1.540 "considerando 

o risco de perecimento do direito", até 

que o relator sorteado de outra ação 

apresentada simultaneamente pelo 

Partido Progressista - a ADPF 969 - 

analise detalhadamente o caso. O 

relator sorteado foi o ministro Gilmar 

Mendes que, como juiz natural da 

causa, poderá tomar nova decisão sobre 

as eleições indiretas a qualquer 

momento. 

O pleito para governador e vice, com 

votação dos deputados estaduais, 

estava previsto para 2 de maio, 10h, e 

havia sido suspensa por decisão da 

primeira instância da Justiça de 

Alagoas na semana passada. Na última 

sexta, 29, a três dias do pleito, o TJ 

liberou a disputa. 

 

"Verifica-se que a eleição será 

realizada pela Assembleia Legislativa 

em 02.05.2022 (segunda-feira), às 

10:00 horas, após decisão autorizativa 

do Tribunal de Justiça do Estado de 

Alagoas proferida em 29.04.2022 

(sexta-feira). Ad cautelam, 

considerando o risco de perecimento 

do direito invocado, suspendo a 

decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado Alagoas nos autos do processo 

n. 0802803-23.2022.8.02.0000 até 

que o relator da ADPF 969 se manifeste 

naqueles autos", afirma a decisão na SL 

1540. 

 

 Processos: SL 1.540 e ADPF 969 

 

Leia a íntegra da decisão. 

 

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

/365003/fux-suspende-decisao-que-

autorizou-eleicao-indireta-em-alagoas  

 

Retorne ao índice 
  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6395271
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6395274
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/7707988412C8A8_decisao-fux.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/365003/fux-suspende-decisao-que-autorizou-eleicao-indireta-em-alagoas
https://www.migalhas.com.br/quentes/365003/fux-suspende-decisao-que-autorizou-eleicao-indireta-em-alagoas
https://www.migalhas.com.br/quentes/365003/fux-suspende-decisao-que-autorizou-eleicao-indireta-em-alagoas
https://www.migalhas.com.br/
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Ministro Fachin: Compete à 
União legislar sobre matéria 
financeira 
 
Decisão cassou acórdão do TJ/PE e 
determinou retorno dos autos para 
nova decisão. 
 
segunda-feira, 2 de maio de 2022 
 
Em razão da competência privativa da 

União para legislar sobre matéria 

financeira, ministro Edson 

Fachin cassou acórdão da Turma 

Estadual de Uniformização do TJ/PE. O 

ministro determinou o retorno dos 

autos à Turma para que seja proferida 

nova decisão. 

 

 
O ministro Fachin, do STF, entende que 

compete privativamente à União 

legislar sobre normas de direito 

financeiro.(Imagem: Flickr/STF) 

 

O acórdão do TJ/PE tratava de 

cobranças bancárias. A decisão da 

turma uniformizadora considerou que, 

ao aplicar tarifas, o banco desobedeceu 

à lei estadual 12.702/04, que vedou a 

cobrança de taxas de abertura de 

cadastros e outras tarifas. O banco 

interpôs recurso extraordinário, o qual 

não foi admitido pelo colegiado. 

 

Contra a decisão que inadmitiu o RE, o 

banco interpôs agravo ao STF. 

Ressaltou, além da competência da 

União para o tema, que a Suprema 

Corte, no julgamento da ADIn 6.207, 

declarou a inconstitucionalidade de 

artigos proibitivos de tarifas bancárias 

por meio de lei estadual em 

Pernambuco. 

 

Ao analisar o pedido, o ministro Fachin, 

em decisão monocrática, deu razão à 

recorrente. Para o ministro, a turma 

ofendeu a Constituição, uma vez que 

deixou de observar jurisprudência 

sedimentada do Supremo no sentido de 

competir privativamente à União 

legislar sobre normas de Direito 

Financeiro. 

 

Assim, deu provimento ao recurso para 

cassar o acórdão recorrido, 

determinando o retorno dos autos à 

turma para nova decisão. 

 

O advogado Wilson Sales Belchior, 

sócio do escritório RMS Advogados - 

Rocha, Marinho E Sales, atua pelo 

banco.  

 

 Processo: ARE 1.324.216 

 

Leia a decisão monocrática. 

 

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

/364629/ministro-fachin-compete-a-

uniao-legislar-sobre-materia-financeira  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/edson-fachin
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/edson-fachin
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6165933
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/4/5F9B95859BC15A_downloadPeca.pd.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/364629/ministro-fachin-compete-a-uniao-legislar-sobre-materia-financeira
https://www.migalhas.com.br/quentes/364629/ministro-fachin-compete-a-uniao-legislar-sobre-materia-financeira
https://www.migalhas.com.br/quentes/364629/ministro-fachin-compete-a-uniao-legislar-sobre-materia-financeira
https://www.migalhas.com.br/
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A pauta do STF no mês de 
maio 
 
Estão na pauta julgamentos tributários 
importantes, contratação de advogados 
sem licitação e aplicação do MLAT 
 
GABRIELA COELHO 
02/05/2022 06:55 
 
comentários 

Fachada do STF / Crédito: Nelson 

Jr./SCO/STF 

 

A pauta de maio do plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF) está repleta de 

temas tributários importantes, como o 

recurso que definirá se é 

constitucional a incidência da 

Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico (Cide) nas 

remessas ao exterior e as ações que 

questionam a Taxa de Controle, 

Monitoramento e Fiscalização das 

Atividades de Pesquisa, Lavra, 

Exploração e Aproveitamento de 

Recursos Minerários (TFRM) em três 

estados. 

 

O primeiro item da pauta da primeira 

sessão plenária do STF de maio, na 

próxima quarta-feira (4/5), é a ação que 

discute a validade da contratação de 

advogados pela Administração Pública 

sem licitação. 

 

Na semana seguinte, no dia 11 de maio, a 

Corte poderá decidir sobre a aplicação 

do Acordo de Assistência Jurídica 

Mútua (MLAT, na sigla em inglês) 

firmado entre os governos do Brasil e 

dos Estados Unidos. O julgamento afeta 

as big techs. No caso, a Federação das 

Associações das Empresas de Tecnologia 

da Informação (Assespro Nacional) 

defende que, em investigações 

criminais, para a obtenção de conteúdo 

de comunicação privada sob controle de 

provedores de aplicação  sediados no 

exterior, a Justiça brasileira deve usar o 

instrumento da carta rogatória ou 

procedimentos simplificados 

estabelecidos em tratados com o país 

onde os dados estão localizados – sem a 

liberação automática mediante decisão 

judicial no Brasil. 

 

Outros temas previstos na pauta do STF 

e que podem ser julgados no mês de 

maio são os embargos de declaração 

ajuizados contra a decisão que 

considerou  inconstitucional a norma 

que permitia a extração, a 

industrialização, a comercialização e a 

distribuição do amianto crisotila no país 

e a competência da Justiça Militar para 

julgar civis em tempos de paz. 

 

Confira o que está em jogo nos 

julgamentos mais relevantes na agenda 

do Supremo nas quartas e quintas-feiras 

de maio – dias em que os ministros do 

tribunal se reúnem em plenário. Casos 

importantes também podem ser 

incluídos no plenário virtual da Corte. 

4 de maio 

 

ADC 45 

 

A ação defende a constitucionalidade 

dos dispositivos da Lei de Licitações (Lei 

9.666/1993) que permitem a 

contratação de advogados por entes 

https://www.jota.info/autor/gabriela-coelho
https://www.jota.info/stf/do-supremo/pauta-stf-maio-02052022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=c93a763899&e=0758320193
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=c93a763899&e=0758320193
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=c93a763899&e=0758320193
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=c93a763899&e=0758320193
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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públicos pela modalidade de 

inexigibilidade de licitação. 

 

REs 610.523 e 656.558 

 

Discute a possibilidade de dispensa de 

licitação para contratação de serviços 

jurídicos por entes públicos. 

 

RE 1.188.352 

 

Recurso com repercussão geral no qual 

se discute a competência legislativa para 

editar normas sobre a ordem de fases de 

processo licitatório. 

 

ARE 1.018.459 

 

Embargos de declaração contra decisão 

do Supremo que confirmou a 

jurisprudência do Tribunal Superior do 

Trabalho que veda o desconto da 

contribuição assistencial de 

trabalhadores não filiados ao sindicato. 

O entendimento foi fixado em recurso 

interposto contra decisão da Justiça do 

Trabalho que, em ação civil pública, 

determinou que o Sindicato dos 

Metalúrgicos de Curitiba se abstivesse 

de instituir, em acordos ou convenções 

coletivas, contribuições obrigando 

trabalhadores não sindicalizados, 

fixando multa em caso de 

descumprimento. 

 

Os embargos foram apresentados pelo 

Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Metalúrgicas, de Máquinas, 

Mecânicas, de Material Elétrico, de 

Veículos Automotores, de Autopeças e 

de Componentes. Em contrarrazões, o 

Procurador-Geral da República afirma 

que “não há dúvidas de que a decisão 

embargada apresenta fundamentação 

suficiente: em consonância com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, restou consignada a 

inconstitucionalidade da imposição, 

mediante acordo, convenção coletiva ou 

sentença normativa, de contribuições 

assistenciais a trabalhadores não 

sindicalizados”. 

 

5 de maio 

 

RE 611.601 

 

Recurso com repercussão geral de 

autoria da empresa Celulose Irani S/A 

contra decisão do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região (TRF4). A Corte vai 

analisar a constitucionalidade da 

contribuição para a seguridade social a 

cargo das agroindústrias. A Sociedade 

Rural Brasileira foi admitida como 

amicus curiae. O recurso foi interposto 

por contribuinte contra acórdão que 

entendeu constitucional o artigo 1º da 

Lei nº 10.256/2001, que introduziu o 

artigo 22-A na Lei nº 8.212/1991. Esses 

são os dispositivos que preveem a 

incidência da contribuição social devida 

pela agroindústria sobre o valor da 

receita bruta proveniente da 

comercialização da produção. A PGR se 

manifestou pelo provimento do recurso 

extraordinário do contribuinte. Trata-se 

do Tema 281 de repercussão geral. 

 

RE 816.830 

 

Discute a constitucionalidade da 

incidência da contribuição destinada ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (Senar) sobre a receita bruta 

proveniente da comercialização da 

produção rural. O recorrente alega que 

“não há como se confundir a 

contribuição ao Senar com a 

contribuição social patronal paga pelo 

produtor rural. São contribuições de 

natureza distintas, com destinações 

distintas. Os ministros analisarão se 

ofende o princípio da isonomia a 

incidência da contribuição destinada ao 

Senar sobre a receita bruta proveniente 
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da comercialização da produção rural. A 

PGR se manifestou pelo conhecimento 

parcial do recurso extraordinário e, 

nessa parte, pelo seu desprovimento. 

 

ADI 4.395 

 

A ação questiona o artigo 1º da Lei 

8.540/1992, que determina que os 

agropecuaristas, fornecedores dos 

associados da Associação Brasileira de 

Frigoríficos, passem a ser contribuintes 

obrigatórios à Previdência Social. Será 

discutida a validade da contribuição 

social ao Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural (Funrural) devida 

pelo empregador rural pessoa física e a 

responsabilidade do adquirente pela 

sistemática da sub-rogação. O 

julgamento teve início em 22/5/2020, 

mas foi suspenso para aguardar a 

manifestação do ministro Dias Toffoli, 

ausente por licença médica. Já foram 

proferidos 10 votos, sendo 5 votos 

favoráveis ao contribuinte e 5 votos 

favoráveis ao Fisco. 

 

RE 1.00.8166 

 

Recurso com repercussão geral que 

discute o dever do Estado em garantir o 

atendimento em creches e pré-escolas às 

crianças de 0 a 6 anos de idade. A Corte 

vai analisar um recurso contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, que entendeu que 

direitos dessa magnitude não podem se 

sujeitar à discricionariedade dos agentes 

políticos, nem sequer a razões de 

disponibilidade dos governantes. 

 

O recurso extraordinário foi interposto 

pelo município de Criciúma, que alega 

não poder o Judiciário interferir em 

tarefa típica da esfera de atribuições do 

Executivo, impondo a destinação dos 

recursos a situações individuais e 

abandonando planos e metas 

administrativas traçados pelo 

município. Afirma que a disponibilidade 

de vagas em estabelecimento pré-escolar 

é meta programática que o poder 

público tem o dever de implementar na 

medida de suas possibilidades. A 

Procuradoria Geral da República opina 

pelo desprovimento do recurso do 

município. 

 

11 de maio 

 

ADC 51 

 

Ação ajuizada em 2017 pela Federação 

das Associações das Empresas de 

Tecnologia da Informação (Assespro 

Nacional), que busca validar 

dispositivos do Acordo de Assistência 

Jurídica Mútua (MLAT, na sigla em 

inglês) firmado entre os governos do 

Brasil e dos Estados Unidos. Os 

dispositivos são referentes à obtenção de 

conteúdo de comunicação privada sob 

controle de provedores de aplicativos de 

internet sediados no exterior. 

 

De acordo com a associação, os tribunais 

brasileiros têm requisitado informações 

à pessoa jurídica filiada à provedora do 

aplicativo no Brasil, deixando de aplicar 

os instrumentos de assistência judiciária 

internacional utilizados habitualmente 

nas requisições de provas sobre pessoas 

e bens situados fora do país (via carta 

rogatória à autoridade estrangeira), por 

entenderem que a não entrega desses 

dados no Brasil e de forma direta por 

pessoa jurídica afiliada à provedora do 

aplicativo situada em território 

estrangeiro contrapõe-se à soberania 

nacional, representando afronta ao 

Poder Judiciário. Para a federação, essa 

requisição a representantes brasileiros 

representaria uma “declaração branca 

de inconstitucionalidade” das normas 

citadas, razão pela qual busca reafirmar 

a constitucionalidade dos 
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procedimentos de cooperação jurídica 

internacional e, principalmente, 

demonstrar como eles conciliam a 

soberania brasileira e a dos Estados 

estrangeiros. 

 

ADI 6.287 

 

A ação, que está na pauta do STF em 

maio, foi proposta pelo Partido Liberal 

(PL) contra a Lei 13.649/2018, que 

dispõe sobre o Serviço de Retransmissão 

de Rádio (RTR) na Amazônia Legal, 

destinado a retransmitir de forma 

simultânea os sinais de emissora de 

radiodifusão sonora em frequência 

modulada, para recepção livre e gratuita 

pelo público em geral na localidade. 

 

O partido autor afirma que o § 1º do art. 

3º da lei impugnada autorizou somente 

as emissoras localizadas nas capitais a 

retransmitir sua programação para os 

municípios, impedindo a retransmissão 

por emissoras localizadas nos demais 

municípios, o que afrontaria o princípio 

constitucional da isonomia, ferindo 

ainda a simetria concorrencial entre 

emissoras, ao privilegiar 

arbitrariamente as que operam nas 

capitais. 

 

Em junho de 2021, no plenário virtual, a 

ministra Rosa Weber, relatora, 

apresentou voto pela improcedência da 

ação direta. Em seguida, o ministro 

Alexandre de Moraes apresentou voto 

acompanhando a relatora. No entanto, 

dias depois, ministro Dias Toffoli pediu 

destaque e o julgamento será reiniciado. 

 

RE 732.686 

 

Recurso com repercussão geral que 

discute a constitucionalidade de lei que 

exige a substituição de sacolas plásticas 

por material biodegradável. A decisão a 

ser tomada será aplicada a casos 

semelhantes. A Corte vai analisar as 

inconstitucionalidades formal e material 

de lei municipal que dispõe sobre o meio 

ambiente. No caso, tem-se a discussão 

sobre a constitucionalidade de lei do 

município de Marília (SP), que exige a 

substituição de sacos e sacolas plásticas 

por material biodegradável. O recurso 

extraordinário foi interposto pelo 

Procurador-Geral de Justiça de São 

Paulo, o qual sustenta a competência 

administrativa e legislativa do município 

para promover a defesa do meio 

ambiente e zelar pela saúde dos 

indivíduos. 

 

RE 955.277 

 

Discussão sobre se as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle 

difuso fazem cessar os efeitos futuros da 

coisa julgada em matéria tributária, 

quando a sentença tiver se baseado na 

constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade do tributo. 

 

O tema teve a repercussão geral 

reconhecida pelo STF. O parecer emitido 

pela Procuradoria-Geral da República 

foi pelo provimento do RE e pela adoção 

de efeitos prospectivos, assegurando, no 

presente caso, um período hábil a 

garantir o seu conhecimento pelos 

contribuintes e a permitir a recepção da 

carga tributária resultante da cobrança 

da contribuição social sobre o lucro 

líquido. 

 

RE 949.297 

 

O objeto do recurso, que está na pauta 

do STF em maio, é saber se decisão 

transitada em julgado que declare a 

inexistência de relação jurídico-

tributária, ao fundamento de 

inconstitucionalidade incidental de 

tributo, perde sua eficácia em razão de 

superveniente declaração de 
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constitucionalidade da norma pelo 

Supremo Tribunal Federal, na via do 

controle concentrado e abstrato de 

constitucionalidade. 

 

O acórdão do Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região deu provimento à apelação 

e manteve a sentença na ação 

mandamental, ajuizada em 1989 e 

transitada em julgado em agosto de 

1992, que declarou a 

inconstitucionalidade da Lei 

7.689/1988. Referida decisão eximiu a 

autora do pagamento da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Decorrente disso, a União alegou ofensa 

à Constituição, bem como aos princípios 

da instrumentalidade, da 

proporcionalidade e da supremacia do 

interesse público sobre o particular. 

 

12 de maio 

 

ADI 3.356 

 

Julgamento dos embargos de declaração 

que pedem a suspensão dos efeitos erga 

omnes (para todos) da declaração de 

inconstitucionalidade da norma que 

permitia a extração, a industrialização, a 

comercialização e a distribuição do 

amianto crisotila no país. Sobre o 

mesmo tema serão julgados embargos 

de declaração nas ADIs 3.357, 3.406 e 

3.470 e na ADPF 109. 

 

Em dezembro de 2017, a relatora das 

ADIs 3.406 e 3.470 deferiu os pedidos de 

tutela de urgência feitos pela 

Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Indústria (CNTI) e 

pelo Instituto Brasileiro do Crisotila 

(IBC) para suspender, em parte, os 

efeitos da decisão tomada pelo tribunal, 

apenas no ponto em que se atribuiu 

eficácia erga omnes à declaração de 

inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 

9.055/1995, até a publicação do acórdão 

e a fluência do prazo para oposição dos 

embargos de declaração. 

 

Discute-se, nos embargos de declaração, 

a modulação de efeitos da declaração 

incidental de inconstitucionalidade do 

dispositivo da lei federal, com base no 

qual são realizados diversos negócios e 

atividades com o produto (amianto 

crisotila). 

 

RE 1.224.374 

 

O STF decidirá se é constitucional a 

regra do Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) que classifica como infração de 

trânsito a recusa do condutor de veículo 

a se submeter ao teste do “bafômetro” 

(etilômetro). 

 

No caso concreto, a 2ª Turma Recursal 

da Fazenda Pública dos Juizados 

Especiais Cíveis do Estado do Rio 

Grande do Sul considerou 

inconstitucional o art. 165-A do Código 

de Trânsito Brasileiro, por ofender os 

princípios da liberdade (direito de ir e 

vir), da presunção de inocência, da não 

autoincriminação e da individualização 

da pena. 

 

O Departamento de Trânsito do Rio 

Grande do Sul (Detran-RS) defende a 

razoabilidade e proporcionalidade da 

pena administrativa de suspensão do 

direito de dirigir a uma pessoa que se 

recusar a realizar o teste do bafômetro, 

além de não proceder a alegação de 

ofensa a direitos e garantias 

relacionados ao direito penal, por se 

tratar de infração administrativa e 

autônoma, que não exigiria do agente 

fiscalizador a comprovação de sinais de 

embriaguez, bastando a recusa do 

condutor. O caso está na pauta do STF 

em maio. 

 

ADIs 4.017 e 4.103 
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Ações diretas de inconstitucionalidade 

ajuizadas em 2008 pela Confederação 

Nacional do Comércio (CNC) e pela 

Associação Brasileira de Restaurantes e 

Empresas de Entretenimento (Abrasel), 

nas quais se questiona a 

constitucionalidade da Medida 

Provisória 415/2008 (convertida na 

denominada Lei Seca – Lei 

11.705/2008), que proibiu a 

comercialização de bebidas alcoólicas 

nas rodovias federais de todo o país, 

para todos os estabelecimentos que 

estejam na faixa de domínio e tenham 

acesso direto à rodovia, sob pena de 

aplicação de multas e até suspensão da 

autorização para acesso à estrada. 

 

18 de maio 

 

ADPF 289 e RHC 142.608 

 

A ADPF 289, que está na pauta do STF 

de maio, foi proposta pelo Procurador-

Geral da República contra dispositivos 

do Código Penal Militar. A PGR alega em 

síntese que: 1) “a submissão de civis à 

jurisdição da Justiça Militar, em tempo 

de paz, viola o estado democrático de 

direito, o princípio do juiz natural, além 

do princípio do devido processo legal 

material, e 2) “a Justiça Militar, de regra 

e por natureza, no Estado democrático e 

constitucional, destina-se aos militares e 

não aos civis, excetuados, e assim 

mesmo com as precauções devidas, em 

tempo de guerra declarada, nos termos 

da Constituição“. 

 

Sobre o mesmo tema é o RHC 142.608, 

pois trata da aplicação de dispositivos do 

Código Penal Militar a crimes cometidos 

por civis em tempos de paz. 

 

RE 928.943 

 

Recurso com repercussão geral que 

discute se é constitucional a incidência 

da Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico (CIDE) nas 

remessas ao exterior. 

 

19 de maio 

 

ADI 4.785 e 4.787 

 

As ações foram ajuizadas pela 

Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) contra leis estaduais que 

instituíram taxas de controle, 

monitoramento e fiscalização das 

atividades de pesquisa, lavra, exploração 

e aproveitamento de recursos 

minerários (TFRM), sob a justificativa 

de exercício do poder de polícia dos 

estados sobre essas atividades. 

 

De acordo com a CNI, as taxas 

instituídas têm as seguintes 

características básicas: o fato gerador é o 

poder de polícia, exercido no momento 

da venda ou da transferência entre 

estabelecimentos pertencentes ao titular 

do minério extraído; o contribuinte é a 

pessoa física ou jurídica autorizada a 

realizar pesquisa, lavra, exploração ou 

aproveitamento de recursos minerais 

naquele Estado; e o valor arbitrado varia 

de uma a três unidades fiscais do estado 

por tonelada de mineral ou minério 

bruto extraído (base de cálculo). 

 

Alega-se que essas taxas constituem 

verdadeiro imposto, para o qual não têm 

competência legislativa os estados-

membros, sendo certo que a sua 

implementação em três unidades 

federativas evidencia o risco de efeito 

multiplicador na busca de arrecadação, 

cuja restituição é de notória dificuldade. 

 

A ADI 4.785 impugna a lei de Minas 

Gerais (Lei 19.976/2011) e foi 

distribuída ao Ministro Edson Fachin. O 
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processo estava no plenário virtual, onde 

seis ministros votaram para manter a 

norma, mas o processo foi destacado por 

um pedido do ministro Luiz Fux. Agora, 

o julgamento será reiniciado. 

 

RE 964.659 

 

Discute-se sobre a possibilidade de 

recebimento de remuneração em valor 

inferior ao salário mínimo por servidor 

público que trabalha em regime de carga 

horária reduzida. O acórdão recorrido 

dispôs que “não há que se falar em 

irregularidade do pagamento de 

vencimentos em montante inferior ao 

salário mínimo ao servidor que 

desempenha jornada semanal de 20 

horas“. Desta forma, a recorrente alegou 

que, à luz do artigo 7º, inciso IV, da 

Constituição Federal, constitui direito 

fundamental de todo trabalhador, o 

acesso, ao menos, ao salário mínimo 

nacional. Foram admitidos como amicus 

curiae a União e o Instituto Brasileiro de 

Direito Previdenciário (IBDP). 

 

25 e 26 de maio 

 

Nestes dias de maio, a pauta das sessões 

do STF será composta por processos 

remanescentes que serão selecionados 

pela Presidência posteriormente. 

 

GABRIELA COELHO – Repórter 

freelancer 

 
https://www.jota.info/stf/do-
supremo/pauta-stf-maio-02052022  
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Projeto no Senado garante 
crédito de ICMS na 
transferência de mercadoria 
 
PL segue agora para votação no 
plenário ao mesmo tempo em que STF 
trata da mesma questão no julgamento 
da ADC 49 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
02/05/2022 07:05Atualizado em 
02/05/2022 às 08:22 
 

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado 

 

A Comissão de Assuntos 

Econômicos 

(CAE) do Senado aprovou na última 

quarta-feira (27/4) um relatório que 

busca oferecer uma resposta aos 

problemas relacionados ao 

creditamento de ICMS causados pela 

decisão do STF que afastou a 

incidência de ICMS em operações 

de transferência de mercadorias entre 

estabelecimentos do mesmo dono 

localizados em estados distintos. 

 

Trata-se do relatório ao PLS 

332/2018, de autoria do senador 

Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). A 

proposta já reiterava a decisão do STF ao 

vedar a incidência 

de ICMS na transferência de 

mercadorias entre estabelecimentos do 

mesmo dono, mas uma emenda e uma 

subemenda aprovadas pela CAE foram 

além: a primeira garante que os créditos 

obtidos pelas empresas ao comprar as 

mercadorias sejam mantidos e a 

segunda cria um mecanismo para que as 

empresas optem por recolher o ICMS ao 

enviar a mercadoria para as suas filiais 

em outros estados e, com isso, consigam 

transferir juntamente 

o crédito do ICMS. Na ponta, 

esse crédito será utilizado pelas 

empresas para pagar o novo ICMS que 

vai incidir sobre o bem na sua venda ao 

consumidor final. 

 

A emenda foi apresentada pela senadora 

Kátia Abreu (PP-TO) para tratar da 

manutenção dos créditos e foi ajustada 

pela subemenda, esta do relator, 

senador Irajá (PSD-TO), para garantir 

a transferência dos créditos. 

 

A decisão do STF que afastou a 

incidência do ICMS na transferência de 

mercadorias, apesar de positiva aos 

contribuintes a princípio, causou 

insegurança ao não prever a 

manutenção e a transferência dos 

créditos de ICMS. 

 

No regime não cumulativo, a cada 

operação em que incide o ICMS, a 

empresa ganha um crédito para 

compensar o que for devido nas 

operações seguintes. Pelas regras do 

artigo 155, parágrafo segundo, inciso II, 

alíneas “a” e “b” da Constituição, porém, 

se há isenção ou não incidência 

do ICMS em uma operação, “salvo 

determinação em contrário da 

legislação”, o contribuinte não apenas 

perde o direito de crédito para 

compensar nas operações seguintes, 

mas também tem o seu crédito da 

operação anterior anulado. Assim, se o 

Congresso legisla sobre esse assunto, ele 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tudo-sobre/cae
https://www.jota.info/tudo-sobre/cae
https://www.jota.info/tudo-sobre/cae
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-afasta-icms-na-transferencia-de-mercadoria-entre-estabelecimentos-do-mesmo-dono-20042021?utm_source=%3Cspan%20class=
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-afasta-icms-na-transferencia-de-mercadoria-entre-estabelecimentos-do-mesmo-dono-20042021?utm_source=%3Cspan%20class=
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133899
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133899
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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encaixa a situação na exceção 

prevista no dispositivo. 

 

O PLS 332/2018 segue agora para 

votação no plenário do Senado, mas sem 

data a ser definida. Enquanto isso, essas 

mesmas questões serão 

enfrentadas no julgamento de 

embargos de declaração na ADC 

49, retomado na sexta-feira (29/04) 

pelos ministros do Supremo Tribunal 

Federal. Inclusive, o voto do ministro 

Dias Toffoli, apresentado em 2021, já 

citava o PLS 332/2018 como uma das 

propostas que versava sobre o 

imbróglio, ao lado do PLP 148/21, este 

último apensado ao PL 4065/2020 e em 

tramitação na Câmara dos Deputados. 

Toffoli observou, porém, que sua 

menção aos projetos no voto não se trata 

de uma antecipação da análise de sua 

constitucionalidade. 

 

No dia em que o julgamento foi 

retomado, o relator, ministro Edson 

Fachin, ajustou seu voto e propôs que a 

decisão que afastou a incidência de 

ICMS em operações de transferência de 

mercadorias entre estabelecimentos do 

mesmo dono localizados em estados 

distintos passe a valer a partir de 

2023. Até lá, caberá aos estados 

disciplinar a transferência de créditos de 

ICMS. Caso contrário, Fachin propôs 

que os contribuintes terão o direito de 

transferir os créditos. 

 

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/legislativo/proje
to-no-senado-garante-credito-de-icms-
na-transferencia-de-mercadoria-
02052022  
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Obrigar aéreas a cobrar 
bagagem de todos é desviar 
foco dos problemas reais 
 
Solução deveria focar medidas que 
permitam a redução de custos 
estruturais do setor 
 
RICARDO FENELON JUNIOR 
02/05/2022 10:00 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Durante a votação da MP 1089/2021, 

na última terça-feira (26), que trata 

sobre alterações importantes e 

necessárias na legislação do setor aéreo, 

em especial no ultrapassado Código 

Brasileiro de Aeronáutica de 1986, 

a Câmara dos Deputados aprovou 

uma emenda da deputada Perpétua 

Almeida (PCdoB-AC) alterando o 

Código de Defesa do Consumidor e 

incluindo uma obrigação de que as 

companhias aéreas ofereçam a qualquer 

passageiro uma franquia de bagagem de 

23 kg em voos nacionais e de 32 kg em 

voos internacionais. 

 

Infelizmente, essa emenda aprovada é 

extremamente danosa para o setor aéreo 

brasileiro em todos os sentidos, do 

ponto de vista dos passageiros, das 

companhias aéreas, mas principalmente 

pela ótica da possibilidade de aumento 

da concorrência. Como já amplamente 

divulgado por especialistas nos últimos 

anos, tal medida dificulta bastante a 

entrada ou criação no país de empresas 

que vendem passagens mais baratas 

porque são altamente agressivas no 

controle de custos. 

 

Há uma frase comum de que “na Europa 

é possível viajar por 15 euros”. A questão 

é que na Europa não existem os mesmos 

custos que no Brasil. Regras 

ultrapassadas como essa da bagagem, 

caso confirmada pelo Senado Federal e 

sancionada pelo presidente da 

República, criam uma barreira 

significativa para que esse contexto 

europeu um dia se torne possível no 

Brasil. Além disso, e pior, tendem desde 

já a tornar a passagem mais cara para 

todas as pessoas, pois obviamente não 

existe franquia de bagagem gratuita. 

 

Não há dúvidas de que há uma boa 

intenção por trás da medida, a de 

baratear as passagens no Brasil. O 

problema é que a premissa está 

completamente equivocada do ponto de 

vista da regulação econômica. Quando 

se cria uma norma obrigando as 

companhias aéreas a disponibilizar uma 

franquia de bagagem a todo e qualquer 

passageiro, independente de sua 

vontade e necessidade, ao contrário do 

que se pretende, não se cria uma 

franquia de bagagem gratuita. Na 

prática, o resultado é que as empresas 

deixam de cobrar apenas dos 

passageiros que optam por ter franquia 

de bagagem, para cobrar de todos. 

 

Apesar da aura em torno do transporte 

aéreo, pela forma fascinante como um 

avião pesando toneladas decola, voa nas 

nuvens a mais de 10 mil pés, com 

velocidade acima de 800 km/h e pousa a 

milhares de quilômetros de distância em 

https://www.jota.info/autor/ricardo-fenelon-junior
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algumas horas, ou pelo glamour que 

existia no início do transporte aéreo há 

menos de 100 anos, com caviar e 

champanhe a bordo, a verdade é que 

uma empresa aérea é um negócio como 

qualquer outro. 

 

Não existe direito à franquia de 

bagagem, da mesma forma que não 

existe direito à uma lata de refrigerante 

em um restaurante. A questão não é de 

direito, mas sim de quem vai pagar por 

aquele custo. O que será que aconteceria 

se fosse criada uma norma no sentido de 

que todos os restaurantes do Brasil, a 

partir de amanhã, tivessem 

obrigatoriamente que oferecer uma 

bebida junto com o prato de comida a 

todos os clientes, independentemente de 

suas vontades e escolhas? É difícil 

imaginar que o prato de comida ficaria 

mais barato, não é? Na aviação civil não 

é diferente. 

 

Além da questão de mérito, o pior de 

todo esse debate é que o setor passa por 

um momento extremamente crítico, 

tentando se recuperar após a maior crise 

da história nos últimos dois anos e lidar 

com os impactos atuais do aumento do 

preço do combustível, gerado pela 

guerra na Ucrânia. No momento em que 

os tomadores de decisão deveriam estar 

discutindo os custos estruturais do 

setor, que só existem no Brasil, que 

tornam mais caro voar e impedem que 

milhões de pessoas tenham acesso ao 

transporte aéreo, decide-se retornar à 

discussão de um tema extremamente 

ultrapassado, que nos países 

desenvolvidos já se resolveu há décadas. 

 

Com as devidas vênias, parece até uma 

tentativa de desviar o foco e de não 

enfrentar os problemas que realmente 

importam e que, caso solucionados, 

poderiam verdadeiramente gerar efeitos 

benéficos ao consumidor. Sem qualquer 

tentativa de prever o futuro, mas pela 

lógica da regulação econômica – 

considerando que variáveis importantes 

como petróleo e dólar não sofram 

variações significativas –, a maior 

probabilidade é de aumento dos preços 

caso o Congresso Nacional volte a 

obrigar que todos os passageiros 

paguem por bagagem despachada. 

 

Depois disso, com as passagens ainda 

mais caras, a tendência, partindo da 

mesma premissa equivocada, é que se 

volte a discutir a regulação de tarifas 

aéreas no Brasil, algo já consolidado há 

anos e que permitiu que o número de 

passageiros triplicasse e a tarifa média 

caísse pela metade. Ou seja, sempre na 

busca de soluções fáceis e equivocadas, 

quando a real solução deveria focar 

medidas que permitam a redução de 

custos estruturais, para que haja o 

aumento da concorrência no setor. Não 

há outro caminho para reduzir os preços 

das passagens aéreas. 

 

RICARDO FENELON JUNIOR – 

Advogado, mestre em direito (LL.M.) 

pela Georgetown University e ex-diretor 

da Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac) 
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